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আমি কীভাবে জানবো আিার একটি ডেস্ক মরমভউবের অনুবরাধ করা উমিত মকনা? 

☐ আপমন মক মনবির উদাহরণগুমির পর্ যাবিািনা কবরবেন? 

☐ আপমন মক আপনার উবেগগুমি মনবে আপনার ডিবপারামর অযামিবেন্স (Temporary Assistance, TA) 

ওোকযাবরর িাবে আবিািনা কবরবেন? 

আপকন যকি উপয়রর উিে ডেয়ে “হ্া াঁ” উত্তর কিয়ে থায়িন এবং এরপয়রও আপনার পাস-থ্রু ডপয়মন্ট বা 

কিউকমউয়েটিি এয়েস সায়পািট ডপয়মন্ট কনয়ে প্রশ্ন থায়ি, তাহয়ে আপনার এিটি ডেস্ক করকিউ অনুয়রাধ িরা উকিত। 

উদাহরণিিূহ 

পাি-থ্রু ডপবিন্ট 

উদাহরণ 1: ড াকে  নসয়নর তার TA মামোে 21 বছয়রর িম বেসী এি সন্তান আয়ছ। ড াকের এিটি সায়পািট আয়িশ 

আয়ছ যা সায়পািট সংগ্ৰহ ইউকনয়ির (Support Collection Unit, SCU) মাধ্য়ম পকরয়শাধ িরয়ত হয়ব ডযখায়ন 

ননিাস্টকেোে কপতামাতায়ি বতটমায়ন মাকসি 250 মাকিটন েোর সায়পািট িাে পকরয়শাধ িরয়ত হয়ব। ননিাস্টকেোে 

কপতামাতা এই মায়স সম্পূর্ ট 250 মাকিটন েোর পকরয়শাধ িয়র কিয়েয়ছ। ড াকের গৃহস্থাকের 100 িামকযন েিার পাি-থ্রু 

ডপয়মন্ট পাওোর অকধিার আয়ছ। 

উদাহরণ 2: ড াকে  নসয়নর ননিাস্টকেোে কপতামাতার (উিাহরর্ 1 ডিখুন) িটিন সমে শুরু হে এবং এই মায়স 

বতটমান সায়পায়িটর মাে 75 মাকিটন েোর পকরয়শাধ িয়র। ডযয়হতু পাস-থ্রু মাকসি বতটমান সংগৃহীত সায়পায়িটর ডবকশ 

হয়ত পায়র না, তাই ড াকের গহৃস্থাকের 75 িামকযন েিার পাি-থ্রু ডপয়মন্ট পাওোর অকধিার আয়ছ। 

উদাহরণ 3: ড াকে  নসয়নর ননিাস্টকেোে কপতামাতার (উিাহরর্ 1 ডিখুন) আকথ টি িাটিন্ অব্াহত আয়ছ এবং 

ফয়ে তারা এই মায়স ডিানও (0 মাকিটন েোর) বতটমান সায়পািট পকরয়শাধ িয়র না। ডযয়হতু এই মায়স ডিানও বতটমান 

সায়পািট সংগৃহীত হেকন, তাই ড াকের গৃহস্থাকের ডকানও পাি-থ্রু ডপবিবন্টর অমধকার ডনই। 

উদাহরণ 4: ডিাকর ডেকিয়সর এিটি TA মামো আয়ছ ডযখায়ন 21 বছয়রর িম বেসী িুইটি সন্তান রয়েয়ছ। সন্তানয়ির 

ননিাস্টকেোে কপতামাতা এিই। ডিাকরর এিটি সায়পািট আয়িশ আয়ছ যা সায়পািট সংগ্ৰহ ইউকনয়ির মাধ্য়ম পকরয়শাধ 

িরয়ত হয়ব ডযখায়ন ননিাস্টকেোে কপতামাতায়ি বতটমায়ন মাকসি 300 মাকিটন েোর সায়পািট িাে পকরয়শাধ িরয়ত হয়ব। 

ননিাস্টকেোে কপতামাতা এই মায়স সম্পূর্ ট 300 মাকিটন েোর পকরয়শাধ িয়র কিয়েয়ছ। ডিাকরর গহৃস্থাকের 200 িামকযন 

েিার পাি-থ্রু ডপয়মন্ট পাওোর অকধিার আয়ছ। 

উদাহরণ 5: ম্াকর মাটিটয়নর এিটি TA মামো আয়ছ ডযখায়ন 21 বছয়রর িম বেসী িুইটি সন্তান রয়েয়ছ। সন্তানয়ির 

কিন্ন কিন্ন ননিাস্টকেোে কপতামাতা রয়েয়ছ। এখায়ন িুইটি সায়পািট আয়িশ আয়ছ যা সায়পািট সংগ্ৰহ ইউকনয়ির মাধ্য়ম 

পকরয়শাধ িরয়ত হয়ব এবং িুইটি িাইল্ড সায়পািট অ্ািাউন্ট রয়েয়ছ। প্রথম সন্তায়নর অ্ািাউয়ন্ট ডসই মায়সর  ন্ 100 

মাকিটন েোর সংগ্ৰহ িরা হয়েয়ছ। কিতীে সন্তায়নর অ্ািাউয়ন্ট, ডসই মায়স 25 মাকিটন েোর সংগহৃীত হয়েয়ছ। ডযয়হতু 

পাস-থ্রু মাকসি বতটমান সংগহৃীত সায়পায়িটর ডবকশ হয়ত পায়র না, তাই ড াকের গহৃস্থাকের 125 িামকযন েিার পাি-থ্রু 

ডপয়মন্ট পাওোর অকধিার আয়ছ। 

উদাহরণ 6: সাকমর সাবকরর এিটি TA মামো আয়ছ ডযখায়ন 21 বছয়রর িম বেসী িুইটি সন্তান রয়েয়ছ। সন্তানয়ির কিন্ন 

কিন্ন ননিাস্টকেোে কপতামাতা রয়েয়ছ। এখায়ন িুইটি সায়পািট আয়িশ আয়ছ যা সায়পািট সংগ্ৰহ ইউকনয়ির মাধ্য়ম 

পকরয়শাধ িরয়ত হয়ব এবং িুইটি িাইল্ড সায়পািট অ্ািাউন্ট রয়েয়ছ। প্রথম সন্তায়নর অ্ািাউয়ন্ট ডসই মায়সর  ন্ 300 

মাকিটন েোর সংগ্ৰহ িরা হয়েয়ছ। কিতীে সন্তায়নর অ্ািাউয়ন্ট, ডসই মায়স 0 মাকিটন েোর সংগৃহীত হয়েয়ছ। সাকময়রর 

গহৃস্থাকের 200 িামকযন েিার পাি-থ্রু ডপয়মন্ট পাওোর অকধিার আয়ছ। 

উদাহরণ 7: কেেন স্মিয়থর এিটি TA মামো আয়ছ ডযখায়ন 21 বছয়রর িম বেসী িুইটি সন্তান রয়েয়ছ। সন্তানয়ির 

কিন্ন কিন্ন ননিাস্টকেোে কপতামাতা রয়েয়ছ। এখায়ন িুইটি সায়পািট আয়িশ আয়ছ যা সায়পািট সংগ্ৰহ ইউকনয়ির মাধ্য়ম 

পকরয়শাধ িরয়ত হয়ব এবং িুইটি িাইল্ড সায়পািট অ্ািাউন্ট রয়েয়ছ। প্রথম সন্তায়নর অ্ািাউয়ন্ট ডসই মায়সর  ন্ 
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150 মাকিটন েোর সংগ্ৰহ িরা হয়েয়ছ। প্রথম সন্তায়নর অ্ািাউয়ন্ট ডসই মায়সর  ন্ 100 মাকিটন েোর সংগ্ৰহ িরা 

হয়েয়ছ। কেেয়নর গহৃস্থাকের 200 িামকযন েিার পাি-থ্রু ডপয়মন্ট পাওোর অকধিার আয়ছ। 

উদাহরণ 8: েরা সায়িার এিটি TA মামো আয়ছ ডযখায়ন 21 বছয়রর িম বেসী িুইটি সন্তান রয়েয়ছ। সন্তানয়ির কিন্ন কিন্ন 

ননিাস্টকেোে কপতামাতা রয়েয়ছ। এখায়ন এিটি সায়পািট আয়িশ আয়ছ যা সায়পািট সংগ্ৰহ ইউকনয়ির মাধ্য়ম পকরয়শাধ 

িরয়ত হয়ব এবং এিটি িাইল্ড সায়পািট অ্ািাউন্ট রয়েয়ছ। ননিাস্টকেোে কপতামাতায়ি বতটমায়ন মাকসি 400 মাকিটন 

েোর সায়পািট িাে পকরয়শাধ িরয়ত হয়ব এবং ডস এই মায়স সম্পূর্ ট 400 মাকিটন েোর পকরয়শাধ িয়র কিয়েয়ছ। েরার 

গহৃস্থাকের 200 িামকযন েিার পাি-থ্রু ডপয়মন্ট পাওোর অকধিার আয়ছ। 

মকউমিউবিটিভ এবেি িাবপািয ডপবিন্টিিূহ 

উদাহরণ 1: োয়িািা ডিইেয়রর গহৃস্থাকে এখন আর TA-র  ন্ উপযুক্ত নে। গৃহস্থাকে ডযই সমেিায়ে TA ডপয়েয়ছ তার 

ডমাি অপকরয়শাকধত সহােতা হয়ো 7,200 মাকিটন েোর। োয়িািা এিটি এয়েস সায়পািট ডপয়মন্ট পায়ব শুধু যকি 7,200 

মাকিটন েোয়রর ডবকশ সায়পািট (ো িিামর অফবিি ো মিবেন পুনরুদ্ধাবরর িবতা অনয ক্ষমতপূরণ পদ্ধমতর োরা) 

সংগৃহীত হে। ডযয়হতু অকপ টত সংগহৃীত সায়পায়িটর ডমাি পকরমার্ 7,500 মাকিটন েোর, তাই োয়িািার গহৃস্থাকের 300 

িামকযন েিার মকউমিউবিটিভ এবেি িাবপািয ডপবিন্ট পাওোর অকধিার আয়ছ। 

উদাহরণ 2: িাই কগ্ৰয়নর গহৃস্থাকে এখন আর TA-র  ন্ উপযুক্ত নে। গৃহস্থাকে ডযই সমেিায়ে TA ডপয়েয়ছ তার ডমাি 

অপকরয়শাকধত সহােতা হয়ো 10,200 মাকিটন েোর। এই পকরমায়র্র ময়ধ্, 9,000 মাকিটন েোর প্রদান করা হবেবে 

কাইবের োমিওোিাবক এবং 1,200 মাকিটন েোর সরাসকর িাইয়ের গৃহস্থাকেয়ি প্রিান িরা হয়েয়ছ। অকপ টত সংগৃহীত 

সায়পায়িটর ডমাি পকরমার্ 9,500 মাকিটন েোর। িাইয়ের গৃহস্থাকের ডিানও কিউকমউয়েটিি এয়েস সায়পািট ডপয়মন্ট 

পাওোর অমধকার ডনই। 

একটি ডেস্ক মরমভউবের িিেকাি 

উদাহরণ 1: পািটার ডবাগািট 23 অয়টাবর, 2020 তাকরয়খ এিটি ডেস্ক করকিউয়ের অনুয়রাধ িয়রয়ছ, িারর্ পািটার 

কবশ্বাস িয়র ডয 2019 িাবির ডিবেম্বর িাবি করা পাি-থ্রু ডপবিন্টটি অমতমরক্ত কু্ষদ্র। পাকযার একটি ডেস্ক 

মরমভউবের উপর্ুক্ত ডযয়হতু কবয়বিনাধীন ডপয়মন্টটি 23 অয়টাবর, 2020 এর পূয়ব ট এবং 1  ানুোকর, 2019 এ বা তার 

পয়র িরা হয়েয়ছ। 

উদাহরণ 2: ি্ায়মরন ডবিে 12  নু, 2020 তাকরয়খ এিটি ডেস্ক করকিউয়ের অনুয়রাধ িয়রয়ছ িারর্ 2020 সায়ের ডম 

মায়স ডিানও পাি-থ্রু ডপবিন্ট িরা হেকন। ডপয়মন্টটি এখয়না ি্ায়মরয়নর ইয়েক্ট্রকনি ডবকনকফি ট্রান্সফার 

(Electronic Benefits Transfer, EBT) িায়েট (িমন ডবকনকফিস আইয়েকন্টকফয়িশন িােট (Common Benefits 

Identification Card) নায়মও পকরকিত) উপেি্ নে। তয়ব, এটিয়ি 20  নু, 2020 তাকরয়খর ময়ধ্  মা িরয়ত হয়ব। এর 

িারর্ পাস-থ্রু ডপয়মন্ট অবশ্ই প্রকত মায়সর 20তম ি্ায়েন্ডার কিবয়সর ময়ধ্ ইসু্ িরয়ত হয়ব। ি্ায়মরন এিটি ডেস্ক 

করকিউয়ের  ন্ অনুয়রাধ িরয়ত পারয়ব যকি 21  য়ুনর ময়ধ্ পাস-থ্রু ডপয়মন্ট EBT িায়েট  মা না হে, কিন্তু ি্ায়মরন 

সম্ভবত TA ওোিটায়রর সায়থ ডযাগায়যাগ িরয়ে আয়রা দ্রুত সাড়া পায়ব। 

উদাহরণ 3: ডোগান কে 27 কেয়সম্বর, 2020 তাকরয়খ এিটি ডেস্ক করকিউয়ের অনুয়রাধ িয়রয়ছ, িারর্ ডোগান কবশ্বাস িয়র 

ডস যা TA ডপয়েয়ছ তার ডথয়ি ডবকশ সায়পািট ড ো ডরয়খ কিয়েয়ছ। ডোগায়নর িাইল্ড সায়পািট অ্ািাউয়ন্ট পাওো ডশষ 

ডপয়মন্ট কছয়ো 2020 সায়ের ডফব্রুোকর মায়স। ডোগান মকউমিউবিটিভ এবেি িাবপািয ডপবিবন্টর  ন্ ডেস্ক 

করকিউয়ের উপরু্ক্ত, িারর্ 27 কেয়সম্বর, 2020 তাকরয়খর পূয়ব ট এবং 1  ানুোকর, 2019 এ বা তার পয়র এিটি িাইল্ড 

সায়পািট ডপয়মন্ট িরা হয়েয়ছ। 

উদাহরণ 4: ডট্রকস িাইসন 31  ানুোকর, 2020 তাকরয়খ এিটি ডেস্ক করকিউয়ের অনুয়রাধ িয়রয়ছ, িারর্ ডট্রকস কবশ্বাস িয়র 

ডস যা TA ডপয়েয়ছ তার ডথয়ি ডবকশ সায়পািট ড ো ডরয়খ কিয়েয়ছ। ডট্রকসর িাইল্ড সায়পািট অ্ািাউয়ন্ট পাওো ডশষ ডপয়মন্ট 

কছয়ো 2018 সায়ের অয়টাবর মায়স। ডট্রকস মকউমিউবিটিভ এবেি িাবপািয ডপবিবন্টর  ন্ ডেস্ক করকিউয়ের 

উপর্ুক্ত না িারর্ 1  ানুোকর, 2019 তাকরয়খ বা এর পয়র এবং 31  ানুোকর, 2020 তাকরয়খর পূয়ব ট ডিানও িাইল্ড সায়পািট 

ডপয়মন্ট িরা হেকন। 
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