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পাস-থ্রু পপমেন্ট বা কিউকেউমেটিভ এমেস সামপািট পপমেমন্টর জন্য এিটি প্রথে-

পর্ টামের পেস্ক করকভউমের অন্ুমরাধ পূরণ িরার জন্য তথয ও কন্মদটশন্া 
প্রক্রিো শুরুর করার পূমব ট অিুগ্রহ কর্র সার্থ প্রদত্ত “আনম কী কর্র জাির্ া আমার একটি ডেস্ক নরনিউ অিুর্রাধ করা 

উনিত নকিা?” ইিসািেটি পড়ুি। 

এই তথয এছাড়াও https://www.childsupport.ny.gov/dcse/desk_review.html এ পাওো র্ার্ । 

তথয - সংজ্ঞাসেহূ 

সামপািট অকধিারসেূহ অপ টণ: র্খি আপনি ডির্পারানর অযানসর্ের্ের (Temporary Assistance, TA) জিয আর্ দি 

করর্ ি, এ ং র্তনদি আপনি TA পার্ ি, আপনি আপিার নির্জর জিয  া অিয র্ার জিয আপনি TA-র আর্ দি করর্ছি  া 

TA পার্েি তার সার্পািে ডপর্মন্ট পাওোর অনধকার সামাক্রজক ডস া ডজলার্ক (ডজলা) অপ েণ  া হস্তান্তর করর্ ি। অথ োৎ 

আপনি র্খি TA পার্ ি তখি ডজলা আপিার  া আপিার পনর ার্রর পর্ে গহৃীত সার্পািে সংগ্রহ ডরর্খ নদর্ । ডজলা ডসই 

সার্পািে  য হার কর্র আপিার্ক  া আপিার পনর ারর্ক প্রদত্ত TA পনরর্শাধ কর্র নির্ । পকরমশাকধত TA-র েমধয রমেমে 

এিজন্ বাকিওোো, ইউটিকেটি পিাম্পাকন্, বা অন্য পিান্ও কবমেতামি আপন্ার পমে প্রদত্ত সরাসকর পপমেন্ট। 

পাস-থ্রু পপমেন্টসেূহ: র্নদ  তেমাি সার্পািে দাে ডর্ই মার্স পাওোর কথা ডসই মার্সই পনরর্শানধত হে, তাহর্ল ডজলা 

আপিার্ক TA অিুদার্ির পাশাপানশ এই নিধ োনরত সংগহৃীত সার্পার্িের একটি অংশও প্রদাি করর্ । আপিার্ক প্রদত্ত িাইল্ড 

সার্পািে ডপর্মর্ন্টর অংশটির্ক  লা হে একটি পাস-থ্রু পপমেন্ট। আপনি কী পনরমাণ পাস-থ্রু ডপর্মন্ট পার্ ি তা নিিের কর্র 

আপিার TA মামলাে সক্রিে থাকা 21  ছর্রর কম  েসী  যক্রির সংখযার উপর এ ং  তেমার্ি প্রনত মার্স সংগহৃীত সার্পািে 

দার্ের পনরমার্ণর উপর। পাস-থ্রু পপমেমন্টর পকরোণ র্ত পর্ টন্ত হমত পামর: 

• TA মামলাে 21  ছর্রর কম  েসী একজি  যক্রি সক্রিে থাকা একটি পনর ার্রর জিয  তেমাি সংগহৃীত সার্পার্িে প্রনত মার্স 

100.00 মানকেি েলার  া  তেমার্ি সংগহৃীত সার্পার্িের দাে পর্ েন্ত, দুটির মর্ধয ডর্টি কম হে;  া 

• TA মামলাে 21  ছর্রর কম  েসী দুই  া তার অনধক  যক্রি সক্রিে থাকা একটি পনর ার্রর জিয  তেমাি সংগহৃীত সার্পার্িে 

প্রনত মার্স 200.00 মানকেি েলার  া  তেমার্ি সংগহৃীত সার্পার্িের দাে পর্ েন্ত, দুটির মর্ধয ডর্টি কম হে। 

আপনি একটি পাস-থ্রু পপমেমন্টর জিয প্রথম-পর্ োর্ের ডেস্ক নরনিউর্ের অিুর্রাধ করর্ত পারর্ ি আপিার অিুর্রার্ধর 

তানরখ ডথর্ক ন গত কযার্লন্ডার  ছর্রর 1 জািুোনর পর্ েন্ত পুর্রা  া আংনশক সমর্ের জিয। 

কিউকেউমেটিভ এমেস সামপািট পপমেন্ট: র্নদ আপিার TA মামলা শুরু হওোর পর ডথর্ক আপিার্ক  া আপিার 

পনর ার ডজলার্ত ডর্ই সকল সমেকার্ল TA ডপর্ের্ছ ডসই সমর্ের ডমাি TA পনরমাণ র্নদ সংগহৃীত এ ং ডজলা কতৃেক ডরর্খ 

ডদওো সার্পার্িের পনরমাণ ডথর্ক ড নশ হে, তাহর্ল আপিার সার্পার্িের  াড়নত অংশ পাওোর অনধকার আর্ছ। 

কিউকেউমেটিভ এমেস সামপািট পপমেন্ট হর্লা ডজলা কতৃেক সংগহৃীত এ ং ডরর্খ ডদওো অনতনরি সার্পার্িের পনরমার্ণর 

সমাি আপিার্ক প্রদত্ত ডপর্মন্ট। 

একটি কিউকেউমেটিভ এমেস সামপািট পপমেমন্টর জিয একটি প্রথম-পর্ োর্ের ডেস্ক নরনিউর্ের ডর্াগ হর্ত, আপিার করা এই 

অিুর্রার্ধর তানরখ এ ং ন গত কযার্লন্ডার  ছর্রর 1 জািুোনরর মর্ধয ডকািও একটি সমর্ে একটি সংগহৃীত সার্পািে ডপর্ত এ ং 

ন তরণ করা হর্ে থাকর্ত হর্ । নকন্তু আপনি র্নদ এক ার একটি নকউনমউর্লটিি এর্েস সার্পার্িের ডেস্ক নরনিউর্ের জিয ডর্াগয 

নিণীত হি, তাহর্ল আপিার ডজলাে আপনি TA পাওোরত সকল সমেকার্লর জিয নরনিউ করা হর্ । 

ফে ট পরূমণর কন্মদটশন্া 

পসিশন্ A - আপন্ার তথয 

নলখুি আপিার: 

• পূণ ে িাম। 

• ডসাশযাল নসনকউনরটি িম্বর (Social Security Number, SSN)  া ইক্রন্ডনিজেুাল িযাের্পোর আইর্েনন্টনির্কশি িম্বর 

(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)। একটি ITIN হর্লা িে-অর্ের একটি সংখযা র্া “9” দ্বারা শুরু হে 

এ ং র্া ইন্টারিাল ডরনিনিউ সানিেস (Internal Revenue Service, IRS) কতৃেক ইসুয করা হে ন র্দনশ িাগনরক এ ং র্ার্দর 

একটি মানকেি িযাের্পোর আইর্েনন্টনির্কশি িম্বর প্রর্োজি নকন্তু র্ার্দর ডসাশযাল নসনকউনরটি প্রশাসি (Social Security 

Administration) ডথর্ক একটি SSN ডিই,  া পাওোর ডর্াগযতা ডিই তার্দর জিয। 

• সপূণ ে  তেমাি নিটি ডলখার টিকািা, িম্বর এ ং নিি টিকািা ( া ডপাে অনিস  ে), শহর, ডেি, এ ং ক্রজপ ডকােসহ। 

• ডিনলর্িাি িম্বর, এনরো ডকােসহ। 

• ক্লার্েন্ট আইর্েনন্টনির্কশি িম্বর (Client Identification Number, CIN)। 

• ডির্পারানর অযানসর্েে মামলা িম্বর (Temporary Assistance Case Number, TA CAN[s]) (সমূহ)। 

• নিউ ইেকে ডকস আইর্েনন্টিাোর (New York Case Identifier[s]) (সমূহ) (িাইল্ড সার্পািে অযাকাউন্ট িম্বর[সমূহ]) 

আপিার র্নদ একটির ড নশ িাইল্ড সার্পািে অযাকাউন্ট থার্ক, অিুগ্রহ কর্র আপিার সকল নিউ ইেকে ডকস 

আইর্েনন্টিাোর নদি। 

https://www.childsupport.ny.gov/dcse/desk_review.html
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পসিশন্ B - অন্ুমরামধর ধরন্ 

আপিার ডেস্ক নরনিউর্ের অংশ নহর্সর্ , আপনি সার্পািে সংগ্রহ ইউনির্ির (Support Collection Unit, SCU) সার্থ একটি 

কিিার্রর্ের জিয অিুর্রাধ করর্ত পারর্ ি। কিিার্রেটি নির্জ উপনিত ডথর্ক  া ডিনলর্িার্ি হর্ত পার্র এ ং এটি আপিার্ক 

িনথপত্র উপিাপি করর্ত ডদে এ ং/অথ া আপনি ডকি মর্ি কর্রি আপিার অনতনরি ডপর্মন্ট পাওিা আর্ছ তা আর্লািিা 

করর্ত ডদে। 

আপনি র্নদ আপিার ডেস্ক নরনিউর্ের অংশ নহর্সর্  একটি কিিার্রে ন্া িাি, তাহর্ল “আনম প্রথম-পর্ োর্ের ডেস্ক নরনিউর্ের 

অিুর্রাধ করনছ”  াছাই করুি। আপনি র্নদ আপিার ডেস্ক নরনিউর্ের অংশ নহর্সর্  একটি কিিার্রে িাি, তাহর্ল “আনম সার্পািে 

সংগ্রহ ইউনির্ির সার্থ একটি কিিার্রে এ ং একটি প্রথম-পর্ োর্ের নরনিউর্ের অিুর্রাধ করনছ”  াছাই করুি। অিুগ্রহ কর্র 

আপিার সার্থ ডর্াগার্র্ার্গর ডসরা সমেটি এ ং ডসটি নদর্ি িা রার্ত তা আমার্দর জানির্ে নদি। 

পসিশন্ C - করকভউমের ধরন্ 

• আপনি নক ধরর্ির ডেস্ক নরনিউর্ের অিুর্রাধ করর্ছি তা  াছাই করুি: পাস-থ্রু ডপর্মন্ট অথ া নকউনমউর্লটিি এর্েস সার্পািে 

ডপর্মন্ট 

• আপনি র্নদ পাস-থ্রু পপমেমন্টর জিয একটি ডেস্ক নরনিউর্ের অিুর্রাধ কর্রি, তাহর্ল আপিার্ক অ শযই আমার্দরর্ক 

জািার্ত হর্  আপনি ডকাি সমেকার্লর জিয ডেস্ক নরনিউর্ের অিুর্রাধ করর্ছি। একটি পাস-থ্রু ডপর্মর্ন্টর ডেস্ক নরনিউর্ের 

জিয সমেকাল ডর্ই মার্স অিুর্রাধটি করা হর্ে ডসই কযার্লন্ডার  ছর এ ং তার পূর্ ের কযার্লন্ডার  ছর্র সীমা দ্ধ থাকর্ , এ ং 

শুধ ুডসই স  মার্সর জিযই হর্  র্খি সার্পািে অনধকার অপ েণ কার্ েকর নছর্লা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি র্নদ এই কযার্লন্ডার 

 ছর্রর ডর্র্কািও সমর্ে পাস-থ্রু ডপর্মর্ন্টর জিয একটি ডেস্ক নরনিউর্ের অিুর্রাধ কর্রি, তাহর্ল ন গত কযার্লন্ডার  ছর্রর 

জািুোনর মার্সর পূর্ ের ডকািও মার্সর জিয নরনিউ করা র্ার্  িা। 

O আপনি ডর্ই  ছর্রর ডর্ই মার্স ডেস্ক নরনিউ শুরু করর্ত িাি এ ং ডর্ই  ছর্রর ডর্ই মার্স ডেস্ক নরনিউ ডশষ করর্ত িাি, তা 

নলখুি। 

• আপনি র্নদ একটি কিউকেউমেটিভ এমেস সামপািট পপমেমন্টর জন্য পেস্ক করকভউমের অিুর্রাধ কর্রি, তাহর্ল 

নরনিউর্ের সমেকাল হর্  আপিার TA পাওোর সপূণ ে সমেকাল। ডেস্ক নরনিউ সমেকাল শুরু হর্  আপনি প্রথম ডর্ই তানরর্খ 

TA ডপর্ের্ছি ডসইনদি ডথর্ক এ ং ডশষ হর্  ডশষ ডর্ই মার্স আপিার প্রাপ্ত TA পুিরাে পনরর্শাধ করার জিয ডজলা িাইল্ড 

সার্পািে ডরর্খ নদর্ের্ছ ডসই মার্স। 

• আপনি কী কী কারর্ণ একটি ডেস্ক নরনিউর্ের অিুর্রাধ করর্ছি আমার্দর  লুি। উদাহরণ, আপনি  লর্ত পার্রি ডর্ “আনম ডম 

20XX এর জিয একটি পাস-থ্রু ডপর্মন্ট পাইনি”। 

• আপনি আপিার ডেস্ক নরনিউ অিুর্রার্ধর সমথ ের্ি িনথপত্র র্ুি করর্ত পার্রি। আপিার্ক ডর্সকল িনথপত্র র্ুি করর্ত হর্ত 

পার্র তার উদাহরণ হর্লা 1) সংগহৃীত সার্পার্িের মানসক নরর্পািে, 2) এর্েস সার্পািে নিটিসমূহ,  া 3) আমার্দর ডথর্ক পাওো 

অিয ডর্র্কািও ডিাটিশ। আপনি র্নদ িনথপত্র সংর্ুি কর্রি, তাহর্ল অিুগ্রহ কর্র “হযা াঁ” ঘরটি  াছাই করুি। আপনি র্নদ 

িনথপত্র সংর্িু িা কর্রি, অিুগ্রর্হ কর্র “িা” ঘরটি  াছাই করুি। 

পসিশন্ D - স্বাের ও তাকরখ 

• আপিার পূণ ে িাম স্বাের করুি। 

• আপিার পূণ ে িাম মুনিত করুি। 

• আপনি ডর্ই তানরর্খ িম েটি স্বাের কর্রর্ছি তা নলখিু। 

আপন্ার পূরণিৃত অন্মুরাধ ফে ট পফরত পদওো: পাস-থ্রু ডপর্মন্ট  া নকউনমউর্লটিি এর্েস সার্পািে ডপর্মর্ন্টর জিয 

একটি প্রথম-পর্ োর্ের ডেস্ক নরনিউর্ের অিুর্রাধ িম েটি পূরণ কর্র ডিলার পর, পূরণকৃত িম েটি এ ং সকল িনথপত্র আপিার িাইল্ড 

সার্পািে অযাকাউন্ট  য িাপিা কর্র ডর্ SCU, ডসখার্ি জমা নদি। আপনি অিলাইর্ি ডর্র্কািও SCU-র টিকািা পার্ ি 

https://www.childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices এ। র্থার্থ কাউনন্ট নি োিি করুি। কাউনন্ট ডর্াগার্র্াগ তথয ডপর্জর ডেস্ক 

নরনিউর্ের জিয অংর্শর অধীর্ি প্রদত্ত টিকািা  য হার করুি। আপনি র্নদ অনিক্রিত হি ডর্ ডকাি SCU-ডত িম েটি ডিরত নদর্ত 

হর্ , অিুগ্রহ কর্র ডিালমুি িম্বর 888-208-4485 (পিকেিাইপরাইিার (teletypewriter, TTY): 866-875- 9975) এ চাইল্ড 

সামপািট পহল্পোইমন্ ডিাি করুি, ডসাম ার ডথর্ক শুি ার, সকাল 8:00িা ডথর্ক সন্ধ্যা 7:00িা পর্ েন্ত। স্বীকৃত নরর্ল ডস া (Relay 

Service) প্রদািকারীর্দর একটি তানলকা পাওো র্ার্  https://www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers এ। 

আপনি পূরণকৃত িম ে জমা ডদওোর পর, SCU এ ং TA ইউনিি আপিার অিুর্রাধ নরনিউ করর্  এ ং SCU কতৃেক আপিার নলনখত 

অিুর্রাধ পাওোর তানরর্খর 45 কম েনদ র্সর মর্ধয আপিার্ক একটি নলনখত উত্তর ডপ্ররণ করর্ । আপনি সটিক পনরমাণ সার্পািে 

ডপর্ের্ছি নকিা তা ডেস্ক নরনিউ নিণ েে করর্ । আপিার র্নদ অনতনরি ডপর্মন্ট পাওিা থার্ক, থামর্ল নিণ ের্ের নিটির তানরর্খর 30 

কযার্লন্ডার নদ র্সর মর্ধয এটি অ শযই আপিার্ক প্রদাি করা হর্ । TA ইউনিি ডপর্মন্টটি আপিারা ইর্লক্ট্রনিক ড নিনিি ট্রােিার 

(Electronic Benefit Transfer, EBT) কার্েে নদর্ত পার্র  া, ডকািও ডকািও ডের্ত্র আপিার্ক একটি ডিক নদর্ত পার্র। র্নদ আপিার্ক 

অর্িক ড নশ সার্পািে প্রদাি করা হর্ে থার্ক, তাহর্ল অনতনরি প্রদত্ত অথ ে TA ইউনিি ডিরত নির্ত পারর্ । 

আপিার র্নদ িম ে  া নির্দেশিা নির্ে ডকািও প্রশ্ন থার্ক,  া র্নদ এই তথয পড়ার পর আপিার মর্ি হে আপিার সমসযার জিয একটি 

ডেস্ক নরনিউর্ের প্রর্োজি ডিই, তাহর্ল উপর্র প্রদত্ত ডিাি িম্বর্র িাইল্ড সার্পািে হিলাইর্ি (Child Support Helpline) ডর্াগার্র্াগ 

করুি। 

https://www.childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices
https://www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers
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