
্ক
সম্মিম্িত আবাম্সক আববদন

EmPower নিউ ইয়র এবং ENERGY STAR® 
এর সাথে সহায়তায় হহাম পারফরম্ান্স
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এই চেকলিস্ট আপনার আবেদন একটি সময়মত পদ্ধলতবত প্রলরিয়া করা হবে তা লনলচিত করবত সাহায্য করবে। একোর আপলন লনলচিত চেবি 
চয সমস্ত আবেদন লেভাে সম্পূর হবয়বে, এেং প্রবয়াজনীয় ডকবমবটেশন সরেরাহ করা হবয়বে, অনুগ্রহ কবর উপযুক্ত োবসে একটি  রাখুন। 
আবে আসবি আবে পাবেন লভতলতবত আবেদন প্রলরিয়া করা হয়।

 সাধার র আবেদনকারীর তথ্য (লেভাে এ, লে এেং লস) - যাোই করুন চয সমস্ত প্রবয়াজনীয় চষেত্র সম্পূর হবয়বে (যলদ না "ঐলছিক" লহসাবে 
লেলনিত করা হয়)।

শুধু ভাডাটেরা:

 জলমর মালিবকর নাম, ঠিকানা এেং চ�ান নম্বর লস চসকশবন চদওয়া আবে

ইউটিলিটি তথ্য (লিভাগ লি):

 গ্রাহক জ্ািানী/শলক্ত লেি লরলিজ অনুবমাদন স্াষের করুন

 সম্পূর বেদ্যলতক লেবির একটি অনুলিলপ অন্তভক্ত করুন

  চপ্রাবপন, চতি, চকবরালসন, কাঠ ো কয়িা দ্ারা েরম করা হবি সম্পূর ে্যাস ইউটিলিটি লেি ো জ্ািানী সরেরাহকারীর লেবির একটি 
অনুলিলপ অন্তভক্ত করুন

আট়ের তথ্য (এফ এিং লি লিভাগ): 

 সমস্ত প্রবয়াজনীয় চষেত্র সম্পূর হবয়বে তা যাোই করুন

ডিট�াগ্ালফক (লিভাগ এইচ): ঐচ্ছিক

 ঐলছিক

আটিদনকারী লনলচিতকরণ (লিভাগ আই):

 পড়ুন এেং স্াষের করুন

অনুগ্হ কটর এখাটন আটিদনটি ডফরত লদন:

এনালজ অলডট অ্যাললিবকশন 
8 Southwoods Blvd
Suite 201 
Albany, NY 12211
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লনম্নলিলখত তথ্যগুলি আপনার জন্য চকান পলরবেো এেং চপ্রাগ্রামগুলি সেবেবয় উপযুক্ত তা লনধ্ণারর করবত সাহায্য করবে৷ লকে পলরলথিলতবত, 
EmPower লনউ ইয়ক পলরবেোগুলি ওবয়দারাইবজশন অ্যালসসট্যান্স চপ্রাগ্রাম (WAP) এর সংথিাগুলি দ্ারা সরেরাহ করা হয়। এই চষেবত্র, এই 
অ্যাললিবকশনটি WAP-এর জন্য একটি অ্যাললিবকশন লহসাবে কাজ করবে এেং এই পলরবেোগুলির জন্য আপনার থিানীয় সংথিার কাবে �বরায়াড 
করা হবত পাবর৷ অনুগ্রহ কবর স্পষ্টভাবে লপ্রটে করুন এেং যতটা সম্ভে তথ্য প্রদান করুন। এই অ্যাললিবকশনটি অনিাইবন সম্পূর করা চযবত 
পাবর এখাবন nyserda.ny.gov/ahp-empower. অনিাইবন আবেদনটি পরর করা NYSERDA-এর জন্য আপনার আবেদন পয্ণাবিােনা এেং 
অনুবমাদবনর জন্য সেবেবয় দ্রুত।

ম্বভাগ এ: আববদনকারীর তথ্য

ু
্ণ

্ণ
্ণ

পূ

আবেদনকারীর নাম

ঠিকানা                                                                                                                                         অ্যাপাট্ণবমটে #                                             

NY
নের                                        রাজ্য                                       লজপ

কাউলটে

চ�ান নম্বর (এনরয়া হরাড সহ)  চসবকন্ালর চ�ান (এনরয়া হরাড সহ)                                                                                           

ইবমইি অ্যাবরেস

ডাক পাঠাবনার ঠিকানা (যনি উপথরর হেথর আলািা হয়)

অলতলরক্ত চযাোবযাবের ে্যলক্ত আবেদনকারীর সাবথ সম্ক চ�ান নম্বর (এনরয়া হরাড সহ)

ম্বভাগ ম্ব: বাসস্াবনর তথ্য

 আলম মালিক       আলম ভাড়া থালক 

 একক-পলরোর    অবনকগুবিা পলরোর_______# গুবিা ইউলনবটর     বতলর/চমাোইি চহাম     গ্রুপ চহাম/আশ্রয়বকন্দ্র

ম্বভাগ ম্স: মাম্িবকর তথ্য

মালিবকর নাম  চ�ান নম্বর (এনরয়ার হরাড সহ)

ইবমইি অ্যাবরেস

মালিবকর ঠিকানা লক লেল্ডং ঠিকানার মবতাই?   হ্যা     না – যলদ "না" হয় অনুগ্রহ কবর লনবের ঠিকানাটি সম্পূর করুন৷

ঠিকানা

ঐলছিক: অিুগ্রহ রথর এমি হযথরাি তে্ হযাগ ররুি যা আপিার শনতি খরচ রমাথত সহায়র হথত পাথর এবং বানসন্াথির স্াস্্ সমস্া বা নবথশষ চানহিার 
তানলরা ররুি যা সম্পথর্ক  আমাথির সথচতি হথত হথব:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPOWER ঠিকাদার এিং ডরফালরং এটিলসি: আপিার ব্বসা বা সংস্ার িাম নরিন্ট ররুি।

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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ম্বভাগ ম্ি: ইউটিম্িটি তথ্য

আ�ার প্রধান গর�কারী জ্ািানী হি:

 লেদ্যৎ     চতি     চকবরালসন    প্রাকলতক ে্যাস    চপ্রাবপন     কাঠ     প্যাবিটস     আলম জালননা

 অন্যান্য:_____________________________

আ�ার সহা়েক গর�কারী জ্ািানী হি:

 লেদ্যৎ     চতি     চকবরালসন     চপ্রাবপন     কাঠ    প্যাবিটস     কয়িা     আমার চকান সহায়ক েরমকারী জ্ািানী চনই

 অন্যান্য:_____________________________

বিদ্যলতক ইউটিলিটি: আপলন যলদ বিদ্যলতক লিটির িন্য দা়েী হন তটি লনম্নলিলখতগুলি প্রদান করুন:

ইউটিলিটির নাম: __________________________________________________________________________________________________________________

অ্যাকাউটে নম্বর:____________________________  যলদ NYSEG ো RG&E – POD #  _____________________________________________________

গ্যাস ইউটিলিটি: আপলন যলদ একিন প্রাকলতক গ্যাস ইউটিলিটি গ্াহক হন এিং লিটির িন্য দা়েী হন, তাহটি লনম্নলিলখতগুলি 
প্রদান করুন: 

ইউটিলিটির নাম: __________________________________________________________________________________________________________________

অ্যাকাউটে নম্বর:____________________________  যলদ NYSEG ো RG&E – POD # _____________________________________________________

প্রাথল�ক জ্ািালন সরিরাহকারী: আপলন যলদ প্রাকলতক গ্যাস িা লিদ্যৎ ছাডা অন্য ডকাটনা জ্ািালন লদট়ে গর� কটরন, তাহটি 
লনম্নলিলখতগুলি সরিরাহ করুন:

চকাম্ালনর নাম: __________________________________________________________________________________________________________________

অ্যাকাউটে নম্বর: __________________________________________________________________________________________________________________

জ্ািালন/শলতি লিি প্রকাটশর িন্য গ্াহক অনুট�াদন (আটগর দই িছর এিং ভলিষ্যটতর লতন িছটরর িন্য)

আমার স্াষের প্রত্যলয়ত কবর চয আলম এই আবেদবন তালিকাভক্ত অ্যাকাউটে(গুলি) এর জন্য আলথকভাবে দায়ী। আলম এতদ্ারা এই 
আবেদবন নাম চদওয়া লেদ্যৎ এেং জ্ািালন সরেরাহকারীবদর সম্মলত লদলছি এেং অনুবমাদন করলে চয চকাবনা এেং সমস্ত শলক্ত ে্যেহাবরর 
তথ্য, অ্যাকাউটে নম্বর(গুলি) সহ, উপবরর সম্তলতর ঠিকানা সম্লকত, লনউ ইয়ক চস্টট এনালজ লরসাে অ্যান্ চডবভিপবমটে অথলরটির 
প্রলতলনলধবদর কাবে NYSERDA), এেং Weatherization Assistance Program (WAP), এেং/অথো এর মবনানীত প্রলতলনলধবদর কাবে 
প্রকাশ করবত, আবেদবনর তালরবখর দই েের আবে শুরু হয় এেং চপ্রাগ্রাবম অংশগ্রহবরর লতন েের পর পয্ণন্ত সমবয়র জন্য। আলম েলি 
চয এই তথ্য চোপন রাখা হবে, আইন দ্ারা অনুবমালদত পলরমাবর, এেং চপ্রাগ্রামগুলি ে্যেহার করবত আমাবক সহায়তা করার উবদেবশ্য, 
NYSERDA-এর আোলসক চপ্রাগ্রাম এেং আলথক প্রবরাদনাগুলির জন্য চযাে্যতা লনধ্ণারর, WAP-এর জন্য চযাে্যতা, শলক্ত সঞ্চয় অনুমান করার 
জন্য, এেং মপূি্যায়বনর উবদেবশ্য ে্যেহার করা হবে।

গ্রাহবকর স্াষের: ________________________________________________ তালরখ:  __________________________________________________________

ম্বভাগ ই: অংশীদার তথ্য

আপলন যলদ NYSERDA-এর শলক্ত দষেতা চপ্রাগ্রামগুলিবত একটি লনলদষ্ট অংশগ্রহরকারী চপ্রাগ্রাম ঠিকাদাবরর সাবথ কাজ করবত োন, অনুগ্রহ 
কবর লনবে লনবদশ করুন। আমরা আপনার অনুবরাধ লমটমাট করার জন্য কাজ করে, লকন্তু েড়ান্ত লনে্ণােন অংশগ্রহরকারী চপ্রাগ্রাম ঠিকাদাবরর 
উপিভ্যতা এেং আপনার প্রকবপের গ্রহরবযাে্যতার উপর লভতলত কবর। আপলন যলদ একটি চপ্রাগ্রাম ঠিকাদাবরর সাবথ কাজ না কবরন, আমরা 
আমাবদর অনুবমালদত তালিকা চথবক পরেততী উপিভ্য অংশগ্রহরকারী চপ্রাগ্রাম ঠিকাদারবক েরাদে করে।

ঠিকাদাবরর নাম: __________________________________________________________________________________________________________________

NYSERDA চপশাদার শলক্ত উপবদষ্টাবদর একটি চনটওয়াক রষেরাবেষের কবর যারা ইবতামবধ্যই এই চপ্রাগ্রাম এেং অন্যান্য NYSERDA 
চপ্রাগ্রাম, ইউটিলিটি অ�ার এেং অন্যান্য থিানীয় সংথিানগুলির সাবথ আপনাবক সহায়তা করবে৷ আপলন যলদ েতমাবন একজন NYSERDA 
শলক্ত উপবদষ্টার সাবথ কাজ করবেন, অনুগ্রহ কবর লনবে চকানটি লনবদশ করুন। চপ্রাগ্রামটি তাবদর সাবথ সীলমত প্রকবপের তথ্য ভাে করবে যাবত 
তারা আপনাবক প্রলতটি ধাবপ সহায়তা করবত পাবর। 

NYSERDA শলক্ত উপবদষ্টার নাম:  __________________________________________________________________________________________________
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 ম্বভাগ এফ: ইনকাম িকবমবটেশন - অনুগ্রহ কবর ম্নম্নম্িম্িতগুম্ির মব্্য একটি ম্নবাচন করুন৷

এ.     চভৌেলিক-চযাে্যতা: আপলন আপনার ঠিকানার উপর লভতলত কবর ইনবসনটিবভর জন্য চযাে্য হবত পাবরন। আরও তবথ্যর জন্য 
nyserda.ny.gov/ahp-empower চদখুন। আপলন যলদ একটি চভৌেলিক-চযাে্যতার অঞ্চবি থাবকন, অনুগ্রহ কবর োসেটি চেক করুন৷

লে.    চর�াবরি চিটার: আপলন যলদ একটি চর�াবরি চকাড সহ NYSERDA চথবক একটি লেঠি চপবয় থাবকন তবে তা লনবে লিখুন৷ আপনার 
যলদ একটি চর�াবরি চকাড থাবক তবে অলতলরক্ত আবয়র ডকবমবটেশবনর প্রবয়াজন চনই। 

চর�াবরি আইলড#:_____________

লস.   লনম্নলিলখত একটির একটি অনুলিলপ প্রদান করুন: HEAP, SNAP (�ড স্ট্যাম্), TANF (দলরদ্র পলরোবরর জন্য অথিায়ী সহায়তা) ো 
েত 12 মাবসর মবধ্য পলরপরক লনরাপত্া আবয়র জন্য সম্পূর পুরস্ার পবত্রর অনুলিলপ

লড.  যলদ উপবরর এ, লে, ো লস প্রবযাজ্য না হয়, তাহবি লনবের লেকপেগুলির একটির অধীবন আবয়র ডকবমবটেশন প্রদান করুন:

লেকপে 1

• চপ স্টাে: েত 60 লদবনর জন্য সমস্ত পলরোবরর চমাট আয়। মালসক আবয়র চমাট লহসাে করবত, যলদ আয় হয়:

- সাপ্ালহক: 4টি সাম্প্রলতক সপ্াবহর প্রলতলনলধত্বকারী সাপ্ালহক আয়বক 4.3 দ্ারা গুর করুন

- লদ্-সাপ্ালহক: সাম্প্রলতক টানা 2 সপ্াহ 2.15 দ্ারা গুর করুন

- মাবস দোর: 2 লদবয় গুর করুন

• সামালজক লনরাপত্া এেং সামালজক লনরাপত্া অষেমতা: পুরস্ার পবত্রর অনুলিলপ

•  প্রলতেলধিতা, কমতীর ষেলতপরর, চেকারত্ব, চপনশন, রষেরাবেষের, োই্ড সাবপাট্ণ, োলে্ণকী, চভবটরাবনর সুলেধা এেং অন্যান্য সমস্ত আয় 
সহ সকি প্রকার আবয়র ডকবমবটেশন

• আত্মকম্ণসংথিান: েত লতন মাবসর বত্রমালসক আবয়র IRS লরবপাট্ণ

লেকপে 2

•  কর লরটান্ণ: এই লেকপেটি শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন পলরোবরর সকি সদস্য যাবদর ট্যাসে লরটান্ণ দালখি করবত হবে তারা তা কবর 
থাবকন। যলদ ট্যাসে লরটাবন্ণর সাবথ আবয়র নলথভক্ত করা হয়, তাহবি আবয়র সমস্ত উৎস অেশ্যই ট্যাসে লরটাবন্ণর সাবথ নলথভক্ত করবত 
হবে। লরটান্ণ অেশ্যই সাম্প্রলতক চ�ডাবরি আয়কর লরটান্ণ (�ম্ণ 1040, 1040A, ো 1040EZ) হবত হবে। ভাড়া, ে্যেসা ো খামাবরর আয় 
নলথভক্ত করবি - আপনাবক অেশ্যই সংললিষ্ট সময়সপূেী জমা লদবত হবে (লশলডউি C, E, এেং F)।

ম্বভাগ ম্ি: আব়ের তথ্য 

পলরোবরর চমাট সদস্য সংখ্যা?_____________

প্রচ্িটি পচ্িবারিি সদরসযেি জনযে চ্নম্নচ্িচ্িি িথযে অন্তরভু ্ক্ত করুন।

লিঙ্গ  লশক্াথথী আট়ের পুটরা না� ি়েস সাপ্ালহক �ালসক িালষষিক(ঐলছিক) (হ্যা িা না) উৎস(গুলি)

মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার

মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার

মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার

মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার

মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার

মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার

মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার

মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার

মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার

পলরিাটরর িন্য ড�াে আ়ে মালকন ডিার মালকন ডিার মালকন ডিার
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ম্বভাগ এইচ: ডিবমাগ্রাম্ফক্স 

থিানীয় সম্প্রদাবয়র উপর আমাবদর চপ্রাগ্রামগুলির প্রভাে েিবত NYSERDA-চক সহায়তা করবত, অনুগ্রহ কবর লনবের চডবমাগ্রাল�ক সংরিান্ত 
প্রশ্নগুলি সম্পূর করুন৷ এই প্রবশ্নর উত্র চদওয়া ঐলছিক এেং আপনার চপ্রাগ্রাবমর চযাে্যতাবক প্রভালেত কবর না।  

পচ্িবারিি সদসযেরদি সংিযো চ্নরদভুশ করুন যািা:

60 েের ো তার চেলশ েয়সী: ________  অষেম: ________  17 েের ো তার কম েয়সী: ________  চভবটরান: ________ 

চ্নরদভুশ করুন যচ্দ পচ্িবারিি একজন সদসযে হয়: (অন্তি একটি চ্নবভুাচন করুন, এবং যিগুচ্ি প্ররযাজযে)

 উত্র লদবত স্াে্যন্দবোধ করলেনা   থিানীয় হাওয়াইয়ান ো প্রশান্ত মহাসােরীয় দ্ীপোসী   

 লহস্পালনক ো ি্যাটিনসে    চবেতাঙ্গ

 চনটিভ আবমলরকান / �াস্ট্ণ চনশন / আিাস্ান চনটিভ  অজানা  

 এলশয়ান  অন্যান্য

 কষ্াঙ্গ ো আলরিকান আবমলরকান

ম্বভাগ আই: আববদনকারী ম্নম্চিতকরণ 

আলম আমার চযাে্যতা লনধ্ণারর এেং এই আবেদবন প্রদত্ তথ্য, আবয়র ডকবমটে সহ সহায়ক ডকবমটে, চসইসাবথ লনম্নলিলখতগুলিবত আমার 
প্রকবপের অেথিা সম্লকত তথ্য প্রকাশ করার অনুবমাদন লদই: NYSERDA এেং এর প্রলতলনলধরা; NYS Weatherization Assistance Program 
(WAP) এেং/অথো এর মবনানীত প্রলতলনলধ; NYSERDA চপ্রাগ্রাবমর পবষে কাজ করবে এমন চকাবনা সম্প্রদায়-লভতলতক সংথিা; আমার বেদ্যলতক 
এেং প্রাকলতক ে্যাস ইউটিলিটি; এেং লনম্নলিলখত ে্যলক্ত ো সংথিাগুলি: ____________________________________________________________ যাবদর 
আলম আবেদনটি সম্পূর করা এেং জমা চদওয়ার জন্য আমাবক সহায়তা করার উবদেবশ্য লনযুক্ত কবরলে৷ 

আলম েলি চয আমার দ্ারা প্রদত্ তথ্যগুলি আমার সাবথ চযাোবযাে করবত ো চয চকাবনা েতমান ো ভলেে্যবতর চপ্রাগ্রাম অ�ারগুলি ে্যেহার 
করবত যার জন্য আলম চযাে্য হবত পালর এেং NYSERDA এেং/অথো ইউটিলিটি আোলসক চপ্রাগ্রাম এেং আলথক প্রবরাদনা, NYS WAP এর জন্য 
চযাে্যতা লনধ্ণারবরর উবদেবশ্য, শলক্ত সঞ্চবয়র সম্ভাে্যতা অনুমান করার জন্য এেং মপূি্যায়বনর উবদেবশ্য আমাবক সহায়তা করবত ে্যেহার করা চযবত 
পাবর।  
আলম েলি চয সমস্ত তথ্য আইন দ্ারা অনুবমালদত পলরমাবর চোপন রাখা হবে। আলম েলি চয যলদ আমাবক NYSERDA-এর আোলসক চপ্রাগ্রাম 
ো NYS WAP-এর মাধ্যবম পলরবেো প্রদান করা হয়, তাহবি এই চপ্রাগ্রামগুলিবত আমার অংশগ্রহর আমার সামালজক লনরাপত্া, জনসাধারবরর 
সহায়তা ো অন্য চকাবনা আয়বক প্রভালেত করবে না। 

আলম েলি চয এই আবেদনটি আমাবক সহায়তা প্রদাবনর লনচিয়তা চদয় না। পলরবেোগুলি প্রদান করা হবে লক না তা লনভর করবে প্রাপ্ আবেদবনর 
সংখ্যা এেং তহলেবির প্রাপ্যতা এেং চপ্রাগ্রাম দ্ারা প্রলতলঠিত অগ্রালধকাবরর উপর। 

আলম NYSERDA প্রলতলনলধবদর, NYS WAP প্রলতলনলধবদর, এেং স্াধীন অংশগ্রহরকারী ঠিকাদারবদর আমার োসথিাবন প্রবেশালধকার প্রদান 
করবত সম্মত হই, যা পারস্পলরকভাবে গ্রহরবযাে্য সমবয়, শলক্ত পলরদশন, ে্যেথিা ইনস্টবিশন, গুরমান লনলচিতকরর, এেং মপূি্যায়ন কায্ণরিম সহ 
চপ্রাগ্রাম কায্ণরিম সম্াদন করবত হবে। আলম েলি চয অংশগ্রহরকারী ঠিকাদাররা স্াধীন ঠিকাদার এেং কাজ সম্ন্ন করার জন্য শ্রবমর উপর এক 
েেবরর ওয়াবরলটে প্রদান কবর। আলম আরও েলি চয অংশগ্রহরকারী ঠিকাদার এেং লেবরিতারা প্রদত্ চযবকান সরঞ্াবমর জন্য উপযুক্ত ওয়াবরলটে 
প্রদান করবে এেং NYSERDA ো NYS WAP দ্ারা চকান অলতলরক্ত ওয়াবরলটে প্রদান করা হয় না। 

আলম সােস্কাইে কলর এেং লনলচিত কলর, আইবনর দবডের অধীবন, এই আবেদবনর সমস্ত অংবশ চদওয়া লেেলতগুলি, চয চকানও সহোমী ডকবমবটে 
চদওয়া লেেলতগুলি সহ, আমার দ্ারা পরীষো করা হবয়বে এেং আমার জ্ান অনুসাবর সত্য এেং সম্পূর।

আলম েলি চয এই �বম্ণ আমার স্াষের NYSERDA, NYS WAP-এর প্রলতলনলধবদর এেং তাবদর মবনানীত ে্যলক্তবদর NYSERDA-এর চপ্রাগ্রাম এেং 
NYS WAP-এর জন্য আমার চযাে্যতা লনলচিত করার অনুমলত চদয়৷ আলম চয তথ্য লদবয়লে তা যাোই ো লনলচিত করার জন্য আলম চযবকান তদবন্ত 
সম্মলত লদলছি। আলম েলি চয আলম যলদ এমন সুলেধা পাওয়ার জন্য লমথ্যা তথ্য লদই ো তথ্য আটবক রালখ যা আলম পাওয়ার অলধকারী নই, আমার 
আইবনর পর মাত্রায় লেোর হবত পাবর। আলম এও েিলে চয এই আবেদবন নাম চিখা চকাবনা ে্যলক্তই 1986 সাবির ইলমবগ্রশন লর�ম্ণ অ্যান্ কবট্াি 
অ্যাক্ট (পােলিক ি 99-063) এর অধীবন ওবয়দারাইবজশন পলরবেোগুলির জন্য অবযাে্য নয়।

আবেদনকারীর প্রলতলনলধর স্াষের  তালরখ                                                                                           

আবেদনকারীর প্রলতলনলধর স্াষের  তালরখ

আপনাি যযাগারযারগি িথযে -এি মর্যে অনযোনযে আবাচ্সক যপ্রাগ্ারমি সারথ যশয়াি কিা হরি পারি। এটি অপ্ট আউট কিরি, অনুগ্হ করি এিারন নারমি আদযেক্ষি 
চ্িিুন।_______________

ু
্ণ

পষ্া 6 এর 5ৃ

ৃ

ু ু
্ণ

্ ু
ৃ

্ণ

ু ্ণ
্ণ

ু ু

ু ্ণ

্ণ
ু

ু

ৃ ু
ৃ ্ণ

ু

ু
পূ ্ণ



SFR-সনমিনলত-ফম্ক-1-v6 5/22

শু্ু অভ্যন্তরীন ব্যবহাবরর িন্য

পয্ণাবিােনা কবরবেন:  HEAP    OFA    ইউটিলিটি    ওবয়দারাইবজশন সােগ্রালটে    EmPower    অন্যান্য:_________________

পলরোবরর প্রাপ্ সমস্ত সুলেধাগুলি চেক করুন:  SSI     HEAP     SNAP     TANF

আবেদনকারীর প্রদত্ তবথ্যর লভতলতবত, পলরোরটি লনধ্ণারর করা হবয়বে:

 চকেি AHP এর জন্য চযাে্য     ওবয়দারাইবজশন এর জন্য চযাে্য    ওবয়দারাইবজশন এর জন্য চযাে্য নয়

 EmPower এর জন্য চযাে্য       EmPower এর জন্য চযাে্য নয়        EmPower এর জন্য চযাে্য, তবে ওবয়দারাইবজশন এর জন্য 
অবপষো তালিকাভক্ত

এখাবন চেক করুন যলদ: 

 পপূবে্ণ ওবয়দারাইবজশন দ্ারা পলরোবর পলরবেো প্রদান করা হবয়লেি

 EmPower এর মাধ্যবম আরও পলরবেোর জন্য পলরোর অবযাে্য

অলতলরক্ত মন্তে্যগুলি:

Empower প্রলতলনলধর স্াষের লশবরানাম তালরখ
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