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704.1 আেবদন িনথ সাধারণত
(এ) িকমশনার কতৃর

িনধর িরত ফমর , প�িত ও সময়সীমার েমধয

িদলল �ম িবভােগক

(Department of Labor) সরবরাহ করা েহব।
(িব) িকমশনার, েকানও েআবদন অনুেমােদনর পূেবর

বা েকানও �েয়ােগর েফল �া� তেদ�র

অংশ িহসােব েয েকানও সময় �েয়াজন েহত পাের িকমশনার কতৃর

িনধর িরত েআবদনকারীর

2021 সােলর আেইনর 59 তম অধয য় বা িবভােগর এই অংেশ বা েইলক�িনক উপােয় এই
অংেশর িবণতরত অংেশর EEE েত িবণতরত িনথ ৈিতর বা উিপ�ত িনথপ�। িনধর িরত
সময়কােল িএ

কেরত বয

(িস) িপরচয় �িত�ার জনয

তরতা েকানও েআবদন অ�ীকােরর িিভত

িহসােব কাজ কেরব।

একজন েআবদনকারীর �ারা জমা েদওয়া িনথিগল হ'ল:

(1) ইসুয্কারী সং�া কতৃর্ ক �তয্িয়ত;
(2) িনিদর্ �ভােব উে�খ না করা হেল অ�তয্ািশত;
(3) ইংরাজীেত বা একিট �তয্িয়ত ইংেরিজ ভাষার অনুবাদ সহ; এবং
(4) িবকৃ ত বা �িত�� নয়।
(িড) েয দ�ােবজগিল 2021 -এর আইন 59 -এর অধয্ায় EEE এর �েয়াজনীয়তা পূরণ কের
না বা এই অংশিটেত অনয্থায় উি�িখত না হেল তােদর স�ূণর্ বা অংেশ িবেবচনা করা হেব না।
কিমশনার তার িনজ� িবেবচনার িভিত্তেত েকানও আেবদনকারীর সােথ বা নিথর সতয্তা বা
যাচাইেয়র জনয্ েকানও নিথর উত্িসত উত্েসর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন এবং এই জাতীয়
েযাগােযােগর জনয্ প�িত �াপন করেত পােরন।
704.2 কােজর সােথ স�িকর্ত উপাজর্ন বা গৃহ�ালীর আয় �িত
(এ) 2021 সােলর আইেনর 59 অধয্ােয়র অনুে�েদর অংশ EEE এর 2 অনুে�েদ 1 "বজর্ন
�িমক" এর সং�া স�� করার উে�েশয্ একজন আেবদনকারী অবশয্ই অিভ� হেত হেব:
(1) 23 েশ েফ�য়ারী, 2020 েথেক শর হওয়া স�াহ েথেক �িত স�ােহ কমপে� 50%
এর কাজ স�িকর্ ত আেয়র �িত; বা
(2) 23 েশ েফ�য়ারী, 2020 সাল েথেক �িত স�ােহ কমপে� 50% পিরবােরর আেয়র
�িত।

(িব) 2021-এর আইেনর 59 অনুে�েদর অংশ EEE িহসােব বয্বহৃত "কােজর সােথ স�িকর্ ত
উপাজর্ন" শ�িটর অথর্ আেবদেনর সময় কমপে� 18 বছর বয়েসর একজন বয্ি�র �ারা স�ািদত
কাজ েথেক �া� অথর্ হেব।
(িস) সাবপয্ারা�াফ িহসােব বয্বহৃত "অ�মতা" শ�িট (ii) অনুে�েদ (িস) 2021 সােলর
আইেনর 59 অনুে�েদর অংশ EEE এর িবভাগ 2 এর উপধারা 1 এর অথর্ একিট আঘাত বা
অসু�তা যার অথর্ বয্ি� তার িনেজর কাজ বা কােজর িনয়িমত দািয়� পালেন অ�ম কের েতােল
যার জনয্ বয্ি� �িশ�েণর মাধয্েম উপযু�ভােব েযাগয্ হয় অিভ�তা। "�িতবি�তা" মানিসক ও
শারীিরক অ�মতা সহ সকল ধরেণর অ�মতা িনেয় আেস; �ায়ী এবং অ�ায়ী অ�মতা; এবং
আংিশক এবং স�ূণর্ অ�মতা। "�িতবি�তা" COVID-19 �ারা সৃ� �িতব�ীেদর মেধয্ সীমাব�
থাকেব না এবং এেত গভর্ াব�ার কারেণ বা এর সােথ স�কর্ যু� অ�মতাও অ�ভুর্ � রেয়েছ।
(িড) সাবপয্ারা�াফ িহসােব বয্বহৃত শ�িট "পিরবােরর জনয্ উপাজর্ নকারী বা আেয়র �ধান
উত্স" (ii) অনুে�েদ (িস) 2021 সােলর আইেনর 59 অধয্ােয়র অনুে�েদর অংশ EEE এর
িবভাগ 2 এর উপধারা 1 এর আেবদেনর অথর্ আেবদনকারীর পিরবােরর সদসয্ হেত হেব েয, মারা
যাওয়া বা অ�ম হওয়ার আেগ পিরবােরর কমপে� 50% আিথর্ক সহায়তার অবদান েরেখিছল এবং
কমপে� িছল মৃতুয্র সময় বা �িতব�ী হওয়ার সময় 18 বছর বয়সী।
(ই) িন�িলিখত আেবদনকারীেদর অবশয্ই সুিবধাগিলর জনয্ একিট আেবদন সরবরাহ করেত হেব
যিদ আেবদনকারী েকানও পিরবােরর জনয্ অথর্দানকারী বা আেয়র �ধান উত্স হয়:
(1) মৃতুয্র তািরখ সহ পূবর্বত� পিরবােরর জীিবকাজর্ কা বা পিরবােরর আেয়র �ধান
উত্েসর মৃতুয্ শংসাপ�; বা
(2) অ�মতার তািরখ এবং �কৃ িত সহ পূবর্বত� পিরবােরর জীিবকাজর্ কা বা আেয়র �ধান
উত্েসর অ�মতার �মাণ সহ:
(i) New York রােজয্ লাইেস� �া� েকানও েমিডেকল েপশাদােরর ব�বয্,
েরকডর্স, বা িচিঠগিল েয েকানও মানিসক বা শারীিরক আঘাত বা অসু�তার জনয্
িচিকত্সা বা মূলয্ায়ন �দান কের বা �দান কের যা বয্ি�েক তার কােজর িনয়িমত
দািয়� পালেন বাধা েদয়। এই জাতীয় ডকুেমে�শেন অবশয্ই কােজর সােথ স�িকর্ ত
ি�য়াকলাপগিল করার জনয্ �ত� বয্ি�র দ�তার কথা বলেত হেব, েযমন বেস,
দাঁিড়েয়, হাঁটা, উেত্তালন, বহন করা, ব� পিরচালনা, �বণ, কথা বলা এবং �মণ।
মানিসক �িতব�কতাগিলর সােথ জিড়ত ে�ে�, ডকুেমে�শেন অবশয্ই েবাঝার,
িনেদর্ শাবলী পালন এবং �রণ করার মেতা বয্ি�র দ�তা এবং কােজর তদারিকেত
তদারিক, সহকম� এবং কােজর চাপগিলর যথাযথ �িতি�য়া জানােত হেব।
লাইেস�িবহীন িচিকত্সা েপশাদােরর মেধয্ রেয়েছ:
(এ) েমিডেকল বা অি�ওপয্ািথক িচিকত্সক সহ লাইেস�ধারী িচিকত্সক;

(B) একিট লাইেস�িবহীন মেনািব�ানী, সহ একিট �াধীন অনুশীলন পযর্ােয়
লাইেস��া� বা �তয্িয়ত মেনািব�ানী; এবং েকবলমা� েবৗি�ক অ�মতা,
িশ�ার অ�মতা এবং সীমা�েরখার েবৗি�ক ি�য়াকলােপর জনয্ েকানও
লাইেস��া� বা শংসাপ� �া� �ু ল মেনািব�ানী বা অনয্ েকানও
িশেরানামযু� অনয্ লাইেস��া� বা শংসাপ� �া� বয্ি�;
(িস) চা�ু ষ বয্ািধগিলর �িতব�কতার জনয্ লাইেস�যু� অপেটািমটার বা
েকবল অনুশীলেনর লাইেস�কৃ ত ে�ে�র মেধয্ িভজুয্য়াল তী�তা এবং
িভজুয্য়াল ে��গিলর পিরমাপ;
(িড) েকবল অনুশীলেনর লাইেস�কৃ ত ে�ে�র মেধয্ পা, বা পা এবং
েগাড়ািল দুবর্লতার জনয্ একিট লাইেস� পিডয়াি��;
(ই) �বণশি� �াস, �িত �ি�য়াকরণ বয্ািধ এবং শধুমা� অনুশীলেনর
লাইেস�কৃ ত ে�ে�র মেধয্ ভারসাময্জিনত অসুিবধাগিলর জনয্ একজন
লাইেস�ড অিডওলিজ�;
(এফ) েকবলমা� অনুশীলেনর লাইেস�কৃ ত ে�ে�র মেধয্ দুবর্লতার জনয্
একিট লাইেস�ড অয্াডভা�ড �য্াকিটস েরিজ�াডর্ নাসর্ (APRN),
অয্াডভা�ড �য্াকিটস নাসর্ (APN), এবং অয্াডভা�ড েরিজ�াডর্ নাসর্
�য্াকিটশনার (ARNP);
(িজ) েকবল অনুশীলেনর লাইেস�কৃ ত সুেযােগর মেধয্ দুবর্লতার জনয্
লাইেস��া� িচিকত্সক সহকারী; বা
(এইজ) কিমশনার কতৃর্ ক িনধর্ািরত অনয্ েকান উত্স।
(ii) New York রােজয্র েকানও সং�া, কতৃর্ প�, েবাডর্, বা কিমশন, সরকারী
সং�া বা New York রােজয্র মেধয্ একিট রাজৈনিতক মহকুমার কতৃর্ পে�র কাছ
েথেক িববৃিত, েরকডর্স, বা িচিঠগিল, বা েফডারাল সরকােরর েকানও সং�া যা
অ�মতার সুেযাগগিল �দান কের বা �দান কের বয্ি� তার মানিসক বা শারীিরক
অব�ার উপর িভিত্ত কের এই জাতীয় সুিবধার অিধকারী; বা
(iii) বয্ি�গত েপশাগত পুনবর্াসন বা অনয্ কাউে�লেরর ব�বয্, েরকডর্স, বা
িচিঠগিল যা �িতব�ীতার সুিবধাগিল সরবরাহ কের বা পিরেষবা �দান কের েসই
বয্ি�েক তার মানিসক বা শারীিরক অব�ার উপর িভিত্ত কের এই জাতীয় সুিবধার
অিধকারী হয়; বাা
(iv) কিমশনার �ারা িনিদর্ � অনয্ েকানও ডকুেমে�শন।
(এফ) েকানও পিরবােরর একজন পিরবােরর জীিবকাজর্ ক বা আেয়র �ধান উত্েসর মৃতুয্ বা
অ�মতার িভিত্তেত সুিবধাগিলর জনয্ আেবদনকারী অনুে�েদ (এ) বা অনুে�দ (িব) এর সুিবধার

জনয্ েযাগয্তা �িত�া করেত পারেবন 2021 সােলর আইেনর 59 অধয্ােয়র অনুে�েদর অংশ EEE
এর িবভােগর 2 এর অনুে�েদর 3 িট অংেশ কােজর সােথ স�িকর্ ত েযাগয্তার ডকুেম� সরবরাহ
কের েযমন এই পিরবােরর অংেশর জনয্ পিরবােরর জীিবকাজর্ কা বা আেয়র �ধান উত্েসর কােজর
ইিতহাসেক �িতফিলত কের।
(িজ) যিদ েকানও আেবদনকারী উপর িভিত্ত কের সুিবধার জনয্ আেবদন কের েকানও পিরবােরর
জনয্ একজন পিরবােরর জীিবকাজর্কা বা আেয়র �ধান উত্স �িতব�কতা, একিট পিরবােরর জনয্
পিরবােরর জীিবকাজর্কা বা আেয়র বড় উত্স �ারা আেবদনও করা যােব না।
704.3 পিরচয় �মাণ
তািলকাভু � পিরচয় দিলল �মাণ ছাড়াও অনুে�দ (এ) 2021 এর আইনগিলর 59 অধয্ােয়র
অনুে�েদর অংশ EEE এর িবভাগ 2 এর উপধারা 5, একজন আেবদনকারী কমপে� চারিট িবষয়
িচি�ত করার জনয্ কিমশনারেক িন�িলিখত ডকুেমে�শন সরবরাহ করেত পােরন:
(এ) িতনিট পেয়ে�র জনয্:
(1) New York রােজয্র িশ�াথ�েদর েমাটরযান িবভাগ (Department of Motor
Vehicles) কতৃর্ ক �দত্ত অনুমিতপ�;
(2) U.S. এর সামিরক ID কাডর্ েকবল সি�য়, িরজাভর্ এবং অবসর�া� সামিরক
কম�েদর জনয্ জাির করা হেয়েছ;
(3) New York রােজয্র েকানও সং�া, কতৃর্ প�, েবাডর্, বা কিমশন, �ু ল বা েফডােরল
সরকােরর েকানও এেজি� সহ New York রােজয্র মেধয্ একিট রাজৈনিতক মহকুমার একিট
সরকারী সং�া বা কতৃর্ পে�র �ারা জাির করা ছিব শনা�করণ কাডর্, েয শনা�কারী
কাডর্গিলেক "শনা�করেণর উে�েশয্ নয়" িচি�ত করা হেয়েছ বা অনুরপ ভাষা িনধর্ারণ
করা হেব তা িবেবচনা করা হেব না; বা
(4) রাজয্ িশ�া িবভাগ (State Education Department) বা িরেজ�স েবােডর্র
িনয়�েণর অধীেন একিট িব�িবদয্ালয়, কেলজ, বা েপা�-েসেক�াির �ু ল সহ একিট
িশ�া�িত�ােনর �ারা জাির করা ছিব পিরচয় প�।
(িব) দুিট পেয়ে�র জনয্:
(1) United States বা িবেদশী পাসেপাটর্, যার েময়াদ দুই বছেরর েবিশ নয়;
(2) িবেদশী �াইভারেদর একিট ছিব সহ লাইেস�, যার েময়াদ দুই বছেরর েবিশ নয়;
(3) ফমর্ I-94, ফমর্ I-797, I-797A, বা I-797D সহ United States -এর নাগিরক�
এবং অিভবাসন পিরেষবািদ �ারা �দত্ত েফডােরল দিলল; বা

(4) United States -এর পৃথক করদাতা শনা�কারী ন�র (ITIN) অয্াসাইনেম�
েলটার।
(িব) একিট পেয়ে�র জনয্:
(1) New York রােজয্র েকানও সং�া, কতৃর্ প�, েবাডর্, বা কিমশন �ারা জাির করা
নন-ফেটা পিরচয় প�, একিট �ু ল েজলা, বা েফডােরল সরকােরর একিট এেজি� সহ New
York রােজয্র মেধয্ একিট রাজৈনিতক মহকুমার একিট সরকারী সং�া বা কতৃর্ প� �দত্ত
তেব, েয শনা�কারী কাডর্গিল "শনা�করেণর উে�েশয্ নয়" িচি�ত করা হেয়েছ বা অনুরপ
ভাষা িনধর্ারণ করা হেব তা িবেবচনা করা হেব না;
(2) সুর�ার সুিবধা এবং িবি�ংগিলেত অয্াে�েসর জনয্ �েয়াজনীয় ফেটা শনা�করণ কাডর্
সহ েকানও িনেয়াগকতর্ ার সােথ স�িকর্ ত েকানও িনেয়াগকতর্ া বা সত্তা কতৃর্ ক �দত্ত ফেটা
শনা�করণ কাডর্;
(3) সাধারন েকােসর্ দাতবয্ সং�া কতৃর্ ক পিরচািলত ে�া�ামগিলেত পিরেষবা বা
অংশীদািরে�র জনয্ েযাগয্তার সােথ Attorney General (অয্াটিনর্ েজনােরল) -এর New
York রাজয্ অিফেসর দাতবয্ বুয্েরার সােথ িনবি�ত একিট দাতবয্ সং�ার �ারা জাির করা
ছিব পিরচয় প� এবং এর জনয্ েযাগয্তা �িতি�ত হেয়িছল যার আেগ এি�ল 19, 2021;
বা
(4) েকানও িলিখত কমর্সং�ােনর অফার, েপ �াবস, বা েকানও িনেয়াগকতর্ া কতৃর্ ক
আেবদনকারীেক �দত্ত েবতেনর কাগজপে�র েনািটশ।
704.4 �মাণ আবাস
অনুে�েদ তািলকাভু � েরিসেডি�র দিললগিলর �মাণ ছাড়াও অনুে�দ (িব) 2021 এর আইনগিলর
59 অধয্ােয়র অনুে�েদর অংশ EEE এর িবভাগ 2 এর উপধারা 5, একজন আেবদনকারী
িন�িলিখত সরবরাহ করেত পােরন আেবদনকারীর নাম এবং New York রােজয্র িঠকানা স�িলত
নিথর মাধয্েম এবং চলমান বা বতর্ মান �িতি�ত নিথগিলর ে�ে�, 27 মাচর্, 2020 এর আেগ এবং
চলমান বা বতর্ মান আবাস�েলর New York রােজয্ েরিসেডি�র �মাণ �াপেনর জনয্ কিমশনারেক
নিথপ� অধয্ােয়র (এ) এবং (িস) বিণর্ত দিলল বয্তীত, 20 েশ মাচর্, 2021 সােলর আেগ
েরিসেডি�:
(এ) রাজয্ বা েফডােরল টয্া� ফাইিলং বা িরটানর্ দািখেলর �মাণ সহ, কর এবং অথর্
িবভাগ (Department of Taxation and Finance) বা অভয্�রীণ রাজ� পিরেষবা েথেক
ই-ফাইিলং �ীকৃ িত সহ;
(িব) েপ �াব;

(িস) New York রােজয্র িশ�াথ�েদর েমাটরযান িবভাগ (Department of Motor
Vehicles) কতৃর্ ক �দত্ত অনুমিতপ�;
(িড) কমর্সং�ান অফার বা েবতেনর েনািটশ েয নিথ িনেয়াগকতর্ া রােজয্ অবি�ত আবাসন
সরবরাহ কের, েমৗসুমী আবাসন সহ;
(ই) �া�য্ সং�া বা বীমা সং�ার িববৃিত, িবল, বা েরকডর্ (�া�য্ বীমা, বািড়র মািলেকর
বীমা, ভাড়ােট বীমা, জীবন বীমা, বা অেটােমাবাইল বীমা সহ);
(এফ) বয্াংক বা ে�িডট কােডর্র িববৃিত;
(িজ) New York রােজয্র মেধয্ জুির সমন, আদালেতর আেদশ, বা েকানও রাজয্,
েফডােরল, বা �ানীয় আদালত বা �শাসিনক আইন েফারােমর অনয্ানয্ নিথ;
(এইচ) একিট ঘেরায়া সিহংসতা আবািসক যত্ন ে�া�ােমর িচিঠ, বা একিট সরকারী সং�া,
অলাভজনক সং�া, বা ধম�য় সং�া যা ঘেরায়া সিহংসতা েথেক েবঁেচ যাওয়া বয্ি�েক
পিরেষবা সরবরাহ কের;
(আই) গৃহহীন বয্ি�েদর পিরেষবা সরবরাহ কের এমন একিট অলাভজনক সং�া বা ধম�য়
�িত�ােনর িচিঠ;
(েজ) অয্াটিনর্ েজনােরল -এর New York রাজয্ অিফেসর দাতবয্ বুয্েরােত িনবি�ত একিট
দাতবয্ সং�ার �ারা জাির করা েকানও আেবদনকারীর আবােসর �া�িরত িচিঠ এবং
আেবদনকারীেক সাধারণ েকােসর্ পিরেষবা �দান কেরিছল এবং যার জনয্ েযাগয্তা �িতি�ত
হেয়িছল 19 এি�ল, 2021; বা
(েক) New York রােজয্র েকানও সং�া, কতৃর্ প�, েবাডর্ বা কিমশন, �ু ল অথবা
েফডােরল সরকােরর েকানও এেজি� সহ New York রােজয্র মেধয্ একিট রাজৈনিতক
মহকুমার একিট সরকারী সং�া বা কতৃর্ পে�র জাির করা িচিঠগিল বয্তীত ডকুেম� 2021
এর আইনগিলর অধয্ায় 59 -এর অংশ EEE এর অধীেন একিট �েয়াগ স�িকর্ ত �ম
িবভাগ।
704.5 কাজ স�িকর্ত েযাগয্তার �মাণ
(এ) বিণর্ত সুিবধাগিলর জনয্ েযাগয্তার জনয্ আেবদনকারীেদর অবশয্ই কােজর সােথ স�িকর্ ত
েযাগয্তার �মাণ �াপন করেত হেব কিমশনােরর কােছ ডকুেমে�শন জমা িদেয় 2021 এর
আইনগিলর 59 এর অংশ EEE এর িবভাগ 2 এর উপধারা 3। অনুে�েদর অধীেন সুিবধার জনয্
(এ) 2021 এর আইন 59 এর অধয্ােয়র EEE অংেশর 2 িবভােগর উপধারা 3, আেবদনকারীেদর
অবশয্ই পাঁচিট পেয়ে�র �মাণ সরবরাহ করেত হেব, সহ, অনুে�েদ তািলকাভু � নিথগিলর েকানও
সরবরাহ না কের এমন আেবদনকারীেদর জনয্ (েজ) এবং (েক) 2021 এর আইন 59 এর
অধয্ােয়র EEE অংেশর 2 িবভােগর উপধারা 3, এই উপধারািটর সাব�া�াফ (িস)(2) এ বিণর্ত

একিট নিথ েথেক কমপে� িতনিট পেয়�। 2021-এর আইনগিলর 59 অধয্ােয়র অনুে�েদর (িব)
অংশ EEE এর 2 অনুে�েদর 3 অনুে�েদর অধীেন সুিবধাগিলর জনয্, আেবদনকারীেদর কমপে�
িতনিট পেয়� �মাণ সরবরাহ করেত হেব।
(িব) সম� কােজর সােথ স�িকর্ ত েযাগয্তা ডকুেম�গিলেত অবশয্ই আেবদনকারীর পে� েযাগয্
হেয় ওঠার তািরেখর পূেবর্ আেবদনকারীর শংসাপে�র ছয় মােসর মেধয্ ছয় মােসর েবিশ সমেয়র
জনয্ আিথর্ক উপাজর্ন কাজ কের এবং �াি� অজর্ ন করেত হেব সুিবধা।

এই অংেশর উে�েশয্:

(1) "আেবদনকারী েযভােব িতিন বা িতিন সুিবধা পাওয়ার জনয্ েযাগয্ হেয়িছেলন তার
তািরখ" অথর্ এই অংশিটর ধারা 704.2(এ) এর সং�া অনুসাের আেবদনকারী যখন
কােজর সােথ স�িকর্ ত উপাজর্ন বা পিরবােরর আেয়র �িত হ'ল তার অথর্ েসই তািরেখর
অথর্ হেব।
(2) "ছয় স�ােহর েবিশ সমেয়র জনয্ আিথর্ক উপাজর্ ন" শ�িটর অথর্ স�ােহ পেনেরা ঘ�া
েবিশ কােজর িবিনমেয় েকানও আেবদনকারী �ারা �া� সরাসির আিথর্ক �িতপূরণ হেব।
আিথর্ক উপাজর্ন অবশয্ই �িত স�ােহর িভিত্তেত �দিশর্ত হেব এবং এেত অ�ভুর্ � করা হেব
না:
(i) বৃিত্ত, পুর�ার, অনুদান, উপহার, লভয্াংশ, িবিনেয়াগ, উপবৃিত্ত, ওয়াকর্ -�ািড
ে�া�াম বা অনুরপ অথর্ �দান স�িকর্ ত েপেম�;
(ii) দ� আইন সহ রা�ীয় আইন ল�ন েথেক �া� লটাির বা জুয়ার জয়,
পুর�ার বা আয় েথেক �া� অথর্ �দান;
(iii) িশশ সহায়তা, িপতামাতার র�ণােব�ণ, িভ�া বা পুনবর্াসন েথেক অথর্
�দান;
(iv) েকানও বীমা পিলিস বা �া� ফা� েথেক অথর্ �দান;
(v) �শাসিনক েফারাম সহ েয েকানও আদালেত দােয়রকৃ ত আইিন দািব বা
আইনানুগ বয্ব�া �হেণর িভিত্তেত মকুফ, বসিত বা পুর�ােরর অথর্ �দান;
(vi) সামািজক সুর�া, েপনশন, মুলতু িব আয় বা অবসর �হেণর অয্াকাউ�গিল
েথেক অথর্ �দান;
(vii) আেবদনকারীর কােজর সােথ স�িকর্ ত নয় সরকারী সত্তা েথেক অথর্ �দান;
বা
(viii) কিমশনার �ারা িনিদর্ � অনয্ েয েকানও অথর্ �দান।
(িস) আেবদনকারীরা কােজর সােথ স�িকর্ ত েযাগয্তার ডকুেম�গিল নীেচর িহসােব �মােণর পেয়�
�াপন করেত পাের:

(1) পাঁচিট পেয়ে�র জনয্:
(আই) অনুে�েদ তািলকাভু � েয েকানও নিথ (েজ) এবং (েক) 2021 এর
আইন 59 এর অধয্ােয়র EEE অংেশর 2 িবভােগর উপধারা 3;
(ii) New York রােজয্ টয্া� ফাইল করা, যার মেধয্ অবশয্ই (এ) টয্াে�র বছর
2018, 2019 বা 2020 বা টয্া� এবং িফনা� িবভােগর সােথ New York রােজয্
টয্া� িরটানর্ দািখেলর �মাণ অ�ভুর্ � থাকেত হেব জমা েদওয়ার মাধয্েম ইফাইিলংেয়র ৈবদুয্িতন িনি�তকরণ, কর ও অথর্ িবভাগ (Department of Taxation
and Finance) "TF িনেয়ােগর িচিঠ" জাির কেরেছ, ব একিট কর ও অথর্
অিধদফতের বা �দত্ত অেথর্র �িতফলনকারী বয্াংক ে�টেম�; এবং (িব) ৈবধ
United States -এর পৃথক করদাতা শনা�কারী ন�র (ITIN) বা ITIN -এর
জনয্ W-7 আেবদেনর �মাণ এবং জমা েদওয়ার বা দািখেলর �মাণ; বা
(iii) আেবদনকারীর কােজর তািরখ এবং আেবদনকারী আর িনেয়াগকতর্ া�ারা িনযু�
না হওয়ার কারণ িহসােব েকানও িনেয়াগকতর্ ার একিট িচিঠ 2021 সােলর আইেনর
59 অনুে�েদর অংশ EEE এর 2 অনুে�েদর 5 উপধারার (েক) অনুে�েদর (i)
অনুসাের, যার মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেত হেব:
(A) িনেয়াগকতর্ ার েমইিলং িঠকানা এবং সাইেটর িঠকানা, New York
রােজয্র মেধয্, েযখােন আেবদনকারী িনেয়াগ করা হেয়িছল;
(B) িনেয়াগকতর্ ার New York রাজয্ েবকার� বীমা অয্াকাউে�র ন�র বা
েফডারাল কমর্সং�ান শনা�করণ ন�র (FEIN); বা
(C) িচিঠর িবষয়ব� যাচাই করেত পাের এমন িনেয়াগকতর্ ার �িতিনিধেদর
জনয্ েফান ন�র সহ েযাগােযােগর তথয্।
(2) িতনিট পেয়ে�র জনয্:
(i) েকানও অিভেযাগ, চাজর্ বা সমমােনর নিথ �ানীয়, রাজয্, বা েফডােরল
এেজি� বা আদালেত দােয়র করা এবং এই জাতীয় সত্তার �ারা �ীকৃ ত, অিভেযাগ
কের েয আেবদনকারী New York রােজয্ কাজ কেরেছন, 19 এি�ল, 2021 এর
আেগ এবং �া�, বা পাওয়া উিচত িছল, আেবদনকারী েযভােব িতিন বা েস
সুেযাগ-সুিবধার জনয্ েযাগয্ হেয় ওেঠন তার আেগ ছয় মােসর সময়কােল ছয়
স�ােহর েবিশ সমেয়র জনয্ আিথর্ক উপাজর্ন;
(ii) �মাণ, েযমন েকানও আিথর্ক �িত�ােনর �ারা জাির করা িববৃিত, েকানও
েচক নগদ �াপনার �াি� বা অথর্ �দােনর অয্াপ েথেক েলনেদেনর লগগিল, িনয়িমত
�তয্� আমানত, আমানত, বা েকানও সত্তা েথেক বা েকানও স�কর্ যু� বয্ি�র

কাছ েথেক �ানা�রকরণ (�িতিট ে�ে� িনধর্ািরত নয়) আেবদনকারীেক িনেয়াগকতর্ া
না করা);
(3) একিট পেয়ে�র জনয্:
(i) িনেয়াগকারী শনা�করণ বয্াজ জাির কেরেছন;
(ii) ইেমল, েট�ট বাতর্ া, সামািজক িমিডয়া েপা� বা বাতর্ া, বা িবতরণ অডর্ার
শীট, কােজর চালান, িব�য় রিশদ, িনেয়াগকতর্ ােদর িদকিনেদর্ শ বা িনেদর্ শাবলী
স�িকর্ ত অনয্ানয্ িলিখত েযাগােযাগ;
(iii) ইেমল, েট�ট বাতর্ া, েসাশয্াল িমিডয়া েপা� বা বাতর্ া, বা েকানও
আেবদনকারী এবং একজন িনেয়াগকতর্ া বা েকানও কােজর স�েকর্ র অি�� �িত�ার
পে�র িনেয়াগকারী পে�র মেধয্ িলিখত েযাগােযাগ;
(iv) �মাণ, েযমন েকানও আিথর্ক �িত�ান কতৃর্ ক জাির করা িববৃিত, েকানও
েচক নগদ �াপনার কাছ েথেক �াি� বা েকানও েপেম� অয্াি�েকশন েথেক েলনেদন
লগ, েবতন-েচেকর নগদ নগদকরণ এবং / অথবা আেবদনকারীর আয় বা উপাজর্ ন
েথেক অথর্ ে�রণ;
(v) েকানও িনেয়াগকতর্ ােক েকানও কমর্চারীর িনকট জাির করা নিথ বা উপকরণ,
িনেয়াগকতর্ ার েমইিলং িঠকানা, িনেয়াগকতর্ ার New York রাজয্ েবকার� বীমা
অয্াকাউে�র ন�র বা েফডােরল এম�য়েম� আইেডি�িফেকশন ন�র (FEIN) সহ
েকানও �িতিনিধর কাছ েথেক েযাগােযােগর তথয্ েযমন িনেয়াগকতর্ া;
(vi) �াি� বা েরকডর্গিল েটাল েরকডর্স, পািকর্ ংেয়র �াি�, বা পাবিলক �া�েপাটর্
েরকেডর্র মেতা কােজর জায়গােত এবং েথেক আসা-যাওয়ার িনয়িমত পয্াটানর্
েদখাে�; বা
(vii) অয্াটিনর্ েজনােরল -এর New York রাজয্ অিফেসর দাতবয্ বুয্েরােত িনবি�ত
একিট দাতবয্ সং�া কতৃর্ ক জাির করা আেবদনকারীর কমর্সং�ােনর ইিতহােসর সা�য্
প� এবং আেবদনকারীর �েয়াজনীয় সময়কােলর জনয্ কাজ কেরেছ এমন �তয্�
�ােনর উপর িভিত্ত কের, 19 এি�ল, 2021 এর আেগ আেবদনকারীর কােছ চাকির
স�িকর্ ত �তয্� পিরেষবাগিলর িবধান স�িকর্ ত ইনটাক, সা�াত্কার বা অনয্ানয্
মানক �ি�য়া পিরচালনা করার সময় অিজর্ত হেয়িছল;
(িড) একজন আেবদনকারী এই িবভােগর উপধারা (িস) এ তািলকাভু � েকানও দিলেলর
সংিম�েণর মাধয্েম কােজর সােথ স�িকর্ ত েযাগয্তার �মােণর �েয়াজনীয় পেয়�গিল পূরণ করেত
পােরন, তেব েকানও আেবদনকারী একই িবভােগ একািধক নিথর অিতির� পেয়ে�র অিধকারী
হেবন না। উদাহরণ�রপ, যিদ েকানও আেবদনকারী েকানও কােজর স�েকর্ র অি�� �িত�ার জনয্
আেবদনকারী এবং িনেয়াগকারী পে�র মেধয্ পাঁচিট ইেমল এবং েট�ট বাতর্ াগিলর ডকুেমে�শন

সরবরাহ কেরন তেব এ জাতীয় ইেমল এবং পাঠয্ বাতর্ াগিল উপবৃিত্তর (িস)(iv) েথেক এক পেয়�
মূলয্বান। একই আেবদনকারী যিদ িনেয়ােগর পে�র জনয্ িনিদর্ � কােজর �িতফিলত কােজর চালােনর
সােথ িতনিট পৃথক ইেমলও সরবরাহ কের থােক তেব এই জাতীয় ইেমলগিল উপবৃিত্তর েথেক এক
পেয়ে�র জনয্ মূলয্বান (c)(iii)। এই উদাহরেণ, আেবদনকারী �মােণর দুিট পেয়� �াপন
কেরেছন: একিট উপধারা (িস)(iv) এবং একিট উপধারা (িস)(iii) েথেক।

