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নিউ ইয়র্ক স্টেট চাইল্ড সাপ�াট্ক 

সরাসনর জমার তানিরাভুক্তির ফম ্ক
শুধুমাত্র সরাসনর জমার জি্য। আ�নি যনি এরটট স্েনিট রাে্ক স্�পত চাি তাহপি এই ফম ্কটট ি্যিহার ররপিি িা। (অিুগ্রহ রপর রাপিা রানি ি্যিহার 
রপর �নরষ্ারভাপি টাই� িা নরিন্ট ররুি।)

নির দ্েশিা:
1. নিরের উভয় অংশ পূরণ করুি এবং ফর দেটি ফফরত ন্ি, শুধুমাত্র যন্ আপনি সরাসনর জরার তানিকাভুক্ত হরত োি।
2. আপিার িার অবশ্যই আপিার ব্যাঙ্ক বা ফরেনিি ইউনিয়রির অ্যাকাউরটে ফ্খা ফযরত হরব।
3. আপিার নিউ ইয়কদে ফকস আইরিনটেফায়ার ব্যতীত আপিার তানিকাভুক্ক্ত প্রক্রেয়াজাত করা যারব িা।
4. আপনি যন্ নিউ ইয়কদে ফটেরি একানিক োইল্ড সারপািদে অ্যাকাউরটে অর দে ফপরয় রারকি, তাহরি আপিারক প্রনত োইল্ড সারপািদে অ্যাকাউরটের জি্য পরৃক ফর দে 

পূরণ ও জরা ন্রত হরব। নিক্চিত করুি ফয নিউ ইয়কদে ফকস আইরিনটেফায়ার অন্তভুদেক্ত করররেি।
5. পূরণকৃত ফর দেটি ফফরত ন্রবি ফযখারি: NYS Child Support Processing Center, PO Box 15367, Albany, NY 12212-5367।
6. ফর দেটি কীভারব পূরণ কররবি ফস ব্যাপারর ফযরকারিা প্ররনের জি্য, বা একটি ফিনবি কািদে অিুররাি করার জি্য, োইল্ড সারপািদে ফহল্পিাইরি 888-208-4485 

িম্বরর, ফিক্সি ফিনিরফাি/ফিনিিাইপরাইিার (TTY) 866-875-9975, নররি সানভদেরস (fcc.gov/encyclopedia/trs-providers) ফযাগারযাগ করুি।

র.  সরাসনর জমার তানিরাভুক্তির জি্য তানিরাভুতি হওয়া ি্যক্তি দ্ারা �ূরণরৃত আিন্্যর তথ্য
আ�িাপর আ�িার নিপজর এিং আ�িার চাইল্ড সাপ�াট্ক অ্যারাউপন্টর ি্যা�াপর নিপ্াতি তথ্য রিিাি ররপত হপি। 
যনি স্রাপিা তথ্য িা থাপর, তাহপি �ূরণ ররার জি্য ফম ্কটট স্ফরত �াঠাপিা হপি।

িাপমর রিথম অং্ মাপের আি্যক্ষর �িিী

নচটঠ �াঠাপিার টঠরািা ্হর স্টেট ক্জ�

জন্মতানরখ (রাস/ন্ি/বের) স্সা্্যাি নসনরউনরটট িম্বর
নিউ ইয়র্ক স্রস আইপেনন্টফায়ার  
(ফযরি, AB12345C1) কাউনটের িার রাউনন্টর িাম

স্ফাি িম্বর ইপমইি অ্যাপরেস (ঐক্ছিক)

আনর সি্ প্র্াি করনে ফয আনর োইল্ড সারপািদে, বা ফযৌর োইল্ড এবং স্াউজাি সারপািদে পাওয়ার ফযাগ্য, যা উপররর নিউ ইয়কদে ফকস আইরিনটেফায়াররর 
জি্য পনররশানিত অর দে। আনর অিুররা্ি ন্ক্ছি ফয নিরে উনলিনখত আনর দেক প্রনতষ্ারি ফপ্রনরত আরার সকি োইল্ড সারপািদে এবং/অরবা স্াউজাি সারপািদে আনর দেক 
প্রনতষ্ািটি নির দ্েনশত অ্যাকাউরটে জরা করা যারব। এই অিুররা্ি আনর এটি বানতি করার নিনখত ফিাটিশ প্র্ারির আগ পয দেন্ত কায দেকর রাকরব। আনর এটি বুক্ি 
এবং সম্মত হই ফয বানতি প্রক্রেয়া কায দেকর হরতএকটি যুক্ক্তসঙ্গত পনররাণ সরয় ্রকার হরব।

স্াক্ষর তানরখ (রাস/ন্ি/বের)

খ. আনথ ্কর রিনতষ্াি দ্ারা �ূরণরৃত আিন্্যর তথ্য
অিুগ্রহ রপর নিপ্াতি তথ্য এিং তাপির স্াক্ষপরর জি্য ফম ্কটট আ�িার ি্যাঙ্ক িা স্রেনেট ইউনিয়পি নিপয় যাি: 
ি্যাপঙ্কর তথ্য: 

আনথ ্কর রিনতষ্াপির িাম (ব্যাঙ্ক বা ফরেনিি ইউনিয়ি):

নচটঠ �াঠাপিার টঠরািা ্হর স্টেট ক্জ�

অ্যারাউপন্টর তথ্য: 

স্চনরং স্সনভংস (এটি অি্য কাররা সুনবিা বা ফকারিা নবর্নশ আনর দেক প্রনতষ্াি অ্যাকাউরটের জি্য একটি ট্াটে অ্যাকাউটে হপত �াপর িা)

অ্যারাউন্ট িম্বর রাউটটং ট্ািক্জট িম্বর

উপরর উনলিনখত আনর দেক প্রনতষ্ারির প্রনতনিনি নহরসরব, আনর সি্ প্র্াি করনে ফয এই আনর দেক প্রনতষ্ািটি অরিারররিি নলিয়ানরংহাউজ (Automated 
Clearinghouse, ACH) সক্ষর এবং আররা সারপারিদের অর দে 

রিনতনিনধর স্াক্ষর রিনতনিনধর নরিন্ট ররা িাম তানরখ (রাস/ন্ি/বের)
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https://www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers

