পেশাদার বা ববননাদনমূলক লাইনেন্স োনেনশন/প্রত্যাহার েত্ককত্া পনাটিশ পেইম
ফম ক
বননদকশনা: আপনি যনি টেম্পোরোনর অ্যোনিম্েন্স বো িপূরক নিরোপত্তো আয় ( supplemental security income, SSI) টপম্য়
থোম্কি; আপিোর বোনষক
ি আয় যনি স্ব-িমথিি নরজোম্ভির কম হয় যো 2022 িোম্ের জিয 18,347 মোনকিি ডেোর বো যনি আপিোর
বর্িমোি িমথিি িোয় পনরম্ োম্ের পর স্ব-িমথিি নরজোম্ভির কম হয়; বো যনি ির্কির্ো টিোটেম্ র্থয ভুে হয়; র্োহম্ে আপনি
িোম্েি ি/প্রর্যোহোর প্রক্রিয়ো এড়োম্র্ পোম্রি।
•
•
•
•

•

যনি আপনি িোনব কম্র থোম্কি টয আপনি পোবনেক অ্যোনিম্েন্স বো িপূরক নিরোপত্তো আয় পোম্েি, বো আপিোর বোনষক
ি
আয় স্ব-িমথিি নরজোম্ভির কম, র্োহম্ে টিক ি 1 পূরণ করুি।
যনি আপনি িোনব কম্র থোম্কি টয ির্কির্ো টিোটেম্ ( Warning Notice) প্রিন র্ি র্থয ভুে বো িটিক িয়, র্োহম্ে টিক ি
2 পূরণ করুি।
প্রম্যোজয িকে বম্ে টেক নিহ্ন নিি এবং অ্িুম্রোেকৃর্ নিনিি ষ্ট র্থয প্রিোি করুি।
আপিোর িোম, স্বোক্ষর এবং র্োনরখ এই ফম্ম িনপ্রন্ট করুি। ফমটে
ি এবং টযম্কোম্িো িমথক
ি িনথ িমথিি িংগ্রহ ইউনিেম্ক
(Support Collection Unit, SCU) টফরর্ নিি, এই টিোটে টে আপিোম্ক টমইে করোর পর টথম্ক েননর (15) বদননর
মনযয এর িোম্থর ির্কির্ো টিোটেম্ র উপম্র প্রিত্ত SCU টিকোিোয়।
আপিোর িোনবর বযোপোম্র গৃহীর্ নিদ্ধোম্ের একটে নেনখর্ টিোটে আপিোম্ক টপ্ররণ করো হম্ব।

শুযু কানলা কাবল বযবহার করুন

পেকশন 1: আনের দাবব
আমোম্ক একটে টপ োিোর বো নবম্িোিিমূেক েোইম্িন্স িোম্েি ি/প্রর্যোহোর প্রক্রিয়োর মম্েয নিম্য় টযম্র্ হওয়ো উনির্ িো
কোরণ (আপিোর জিয প্রম্যোজয প্রনর্টে রম্র টেক নিি):
আনম টেম্পোরোনর অ্যোনিম্েন্স পোক্রে।
আনম িপূরক নিরোপত্তো আয় (SSI) ভোর্ো পোক্রে।
আমোর বোনষক
ি আয় স্ব-িমথিি নরজোম্ভির কম (2022 িোম্ের জিয 18,347 মোনকিি ডেোর)।
বর্িমোি িমথিি িোয় পনরম্ োম্ের পর আমোর বোনষক
ি আয় স্ব-িমথিি নরজোম্ভির কম (2022 িোম্ের জিয 18,347
মোনকিি ডেোর)।
আনম আমোর িোনবর িমথম্ি
ি নিম্ির িনথগুনে িংযুক্ত করনি ( উিোহরণ: স্থোিীয় িোমোক্রজক টিবো নডপোেি ম্মন্ট ( Department
of Social Services) টথম্ক একটে ভোর্োর টিোটে বো টিো যোে নিনকউনরটে প্র োিি ( Social Security Administration) টথম্ক
একটে িপূরক নিরোপত্তো আয় পোওয়োর নিটি, আমোর িবম্ি ষ জমোকৃর্ টেে ও টফডোম্রে আয়কর নরেোম্িরি কনপ এবং
নরেোম্িরি িোম্থ জমোকৃর্ W-2 টবর্ি ও কর নববৃনর্র একটে কনপ):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

পেকশন 2: েনত্য ভুল থাকা দাবব
আনম িোনব করনি টয প্রিত্ত র্ম্থয নিম্নরূপ ভুে রম্য়ম্ি ( আপিোর জিয প্রম্যোজয প্রনর্টে রম্র টেক নিি):
িি কোেোনডয়োে নপর্োমোর্ো নহম্িম্ব িিোক্ত করো বযক্রক্তটে আনম িই।
িোম্পোম্েি র রোম্য়র অ্ক্রিত্ব টিই।
িোম্পোম্েি র বম্কয়ো/পূম্ব বোনক
ি
থোকো িমথম্ির
ি
পনরমোণ িোর (4) মোম্ির বোনক থোকো িমথম্ির
ি
পনরমোম্ণর টথম্ক
টবন িয়।
িোম্পোেি িংগ্রহ ইউনিে বম্কয়ো থোকো িোইল্ড িোম্পোম্েি র পনরমোণ নিেোরম্ণ
ি
ভুে কম্রম্ি।
অ্িযোিয। আপিোর িোনবর একটে বযোখযো নিি: __________________________________
_______________________________________________________________________
আনম আমোর িোনবর িমথম্ি
ি নিম্ির িনথগুনে িংযুক্ত করনি (উিোহরণ: পনরনিনর্র প্রমোণ, িমথিম্ক
ি
বোনর্ে, খোনে, িংম্ োেি
করো আম্িম্ র কনপ):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

েম্পূর্ ককনরনেন ও জমা বদনেনেন:
______________________________
িোম ( মুনির্)

______________________________
স্বোক্ষর

নিউ ইয়কি টকি িিোক্তকোরী: _____________________________
[License Suspension Claim Form 08/22]

_________________
র্োনরখ

SCU কোউনন্টর িোম: ____________

