
জরুরি খাদ্য সহায়তা কর্ মসূরিতত (The Emergency Food Assistance Program, TEFAP) 

অংশগ্রহণকািীি জন্য রন্তজ ঘ াষণা ঘদ্ওয়াি িরসদ্ 
(পরির্াজমন্: 7/22) 

 

আপনি ম ৌনিকভাবে নিশ্চিত করবেি মে নিম্ননিনিত তথ্যগুবিা সতয: 
 

1.   আপনি কাবিনিকাট মেবটর একজি অনিোসী। 
2.   নিবে উনিনিত আপিার পনরোবরর সদসয সংিযার জিয আপনি (োনষ িক) গ্রস আবের সী াে ো তার নিবে 
রবেবেি: 

 

রন্তিি সািরণতত প্রততযক পরিবাতিি আকাি অনু্যায়ী বারষ মক গ্রস আয় ঘদ্খাতন্া হতয়তে। যরদ্ আপন্াি পারিবারিক আয় 

আপন্াি পরিবাতিি সদ্সয সংখযাি জন্য তারিকায় উরিরখত আতয়ি সর্ান্ বা তাি ঘিতয় কর্ হয়, তাহতি আপরন্ TEFAP-

এি পণযগুরি পাওয়াি উপযুক্ত হতবন্। 

পনরোবরর 

সদসয 

সংিযা 

1 2 3 4 5 6 7 8* 

োনষ িক 

আে 

31,937 43,029 54,121 65,213 76,305 87,397 98,489 1,09,581 

• বাড়রত প্রততযক বযক্তক্তি জন্য $11,092 ডিাি ঘযাগ করুন্ 

আয় সংক্রান্ত রন্তদ্মশন্া ঘেডাতিি দ্ারিদ্র্য সীর্াি 235%-ঘক প্ররতেরিত কতি, সব মতশষ আপতডট কিা হতয়তে 7/1/2022 

তারিতখ 
 
েনদ আপিার পনরোর নিম্ননিনিত ক িসূনেগুবিার মকাবিাটটবত অংশগ্রহণ কবর তাহবিও আপনি TEFAP 

পণযগুনি পাওোর উপেকু্ত হবেি: সম্পূিক পুষ্টি সহায়তা কর্ মসূরি (Supplemental Nutritional Assistance Program, 

SNAP), র্রহিা, ন্বজাতক ও রশশু (Women, Infants and Children, WIC), অভাবী পরিবাতিি জন্য সার্রয়ক সহায়তা 

(Temporary Assistance for Needy Families, TANF ো TFA), জ্বািারন্ সহায়তা, HUSKY ঘহিথ/ঘর্রডতকইড, ঘসকশন্ 8-এি 

ভাড়া সংক্রান্ত সহায়তা কর্ মসূরি, ঘেতটি পরিিারিত সাধািণ সহায়তা (State Administered General Assistance, SAGA), 

এবং সম্পূিক রন্িাপত্তা আয় (Supplemental Security Income, SSI)। 
 

3.   পরেতী নভশ্চজবটর আবে আপনি পনরোর ো আবের মেবকাবিা পনরেতিি সম্পবকি নরবপাটি করুি৷ 
 

 

ঘেডাতিি ন্াগরিক অরধকাি আইন্ এবং যুক্তিাতেি কৃরষ রবভাগ (USDA)-এি ন্াগরিক অরধকাি সংক্রান্ত রবরধর্ািা ও 

ন্ীরতর্ািা অনু্যায়ী, এই প্ররতষ্ঠাতন্ি জন্য জারত, বণ ম, জারতগত উৎস, রিঙ্গ (লিরঙ্গক পরিিয় এবং ঘযৌন্ অরভর্ুখীতা সহ), 

অক্ষর্তা, বয়স, বা পূতব মি ঘকাতন্া ন্াগরিক অরধকাি সংক্রান্ত ক্তক্রয়াকিাতপি জন্য শাক্তি প্রদ্ান্ বা প্ররততশাধ গ্রহণ, ইতযারদ্ি 

রভরত্ততত লবষর্যর্ূিক আিিণ কিা রন্রষদ্ধ। 

 
কর্ মসূরি সংক্রান্ত তথযসর্ূহ ইংতিক্তজ োড়া অন্যান্য ভাষায় প্রদ্ান্ কিা হতত পাতি৷ কর্ মসূরিি তথয পাওয়াি জন্য রবকল্প 

ঘযাগাতযাগ র্াধযর্ (ঘযর্ন্ ঘেইি, বড় আকাতি র্ুরদ্র্ত অক্ষি, অরডও ঘটপ, আতর্রিকান্ ইশািা ভাষা) বযবহাি কিাি 

প্রতয়াজন্ হওয়া প্ররতবন্ধী বযক্তক্ততদ্ি এই কর্ মসূরি পরিিািন্াকািী দ্ারয়ত্বপ্রাপ্ত ঘেট বা স্থান্ীয় সংস্থাি সাতথ অথবা (202) 720-

2600 (ভতয়স ও TTY) ন্ম্বতি USDA-এি TARGET ঘসন্টাতিি সাতথ অথবা (800) 877-8339 ন্ম্বতি ঘেডাতিি রিতি সারভমতসি 

র্াধযতর্ USDA-এি সাতথ ঘযাগাতযাগ কিা উরিত। 
কর্ মসূরিতত লবষর্যর্ূিক আিিণ সম্পতকম অরভতযাগ দ্াতয়ি কিতত, একজন্ অরভতযাগকািীতক USDA কর্ মসূরিি AD-3027 
েির্ পূিণ কিতত হতব 

লবষর্যর্ূিক আিিণ সম্পতকম অরভতযাগ জান্াতন্াি েির্ অন্িাইতন্ এখাতন্:  USDA কর্ মসূরিতত লবষর্যর্ূিক আিিণ 

সম্পতকম অরভতযাগ জান্াতন্াি েির্, ঘযতকাতন্া USDA অরেতস, (866) 632-9992 ন্ম্বতি ঘোন্ কতি, অথবা USDA-ঘক 

উতেশয কতি একষ্টট রিষ্টি পািাতন্াি র্াধযতর্ পাওয়া যাতব। এই রিষ্টিতত করথত ন্াগরিক অরধকাি িঙ্ঘতন্ি প্রকৃরত ও 

তারিখ সম্পতকম অযারসেযান্ট ঘসতক্রটারি েি রসরভি িাইটস (ASCR)-ঘক অবরহত কিাি জন্য অবশযই অরভতযাগকািীি 

ন্ার্, ষ্টিকান্া, ঘটরিতোন্ ন্ম্বি, এবং করথত লবষর্যর্ূিক আিিতণি পয মাপ্ত রববিণ রিরখতভাতব প্রদ্ান্ কিতত হতব। পিূণ 

কিা AD-3027 েির্ অথবা রিষ্টি USDA-এি কাতে অবশযই রন্ম্নরিরখতভাতব জর্া রদ্তত হতব: 

1.   ডাকবোবে: 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; অথবা 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf


2.   ফ্যাবের  ািযব : 

(833) 256-1665 অথবা (202) 690-7442; অথবা 

3.   ইব ইবির  ািযব : 
program.intake@usda.gov 

 
এই প্ররতষ্ঠান্ সর্ান্ সতুযাগ প্রদ্ান্কািী একষ্টট ঘপ্রাভাইডাি৷ 

 
 

 
এই ডকুব ন্ট জরুনর িাদয সহােতা ক িসূনে (TEFAP)-এর পক্ষ মথ্বক মফ্ডাবরি সহােতা প্রানির সাবথ্ সংনিষ্টভাবে প্রদাি করা 

হবেবে। এই ডকুব বন্ট ো স্ব-প্রতযােি করা হবেবে ক িসূনের ক িকতিারা তা োোই করবত পারবেি। আপিার উপেুক্ততার 

নেেৃনতর বেিতার প্র াণস্বরূপ আপিাবক এই ডকুব ন্ট প্রদাি করা হবেবে। ন থ্যা প্রতযেবির ফ্বি অসঙ্গতভাবে আপিাবক প্রদাি 

করা িাবদযর  ূিয াি মেট সংস্থাবক পনরবশাি করার প্রবোজি হবত পাবর, এেং মেট ো মফ্ডাবরি আইবির আওতাে মদওোনি 

ো মফ্ৌজদানর নেোবরর সমু্মিীি হওোর কারণ হবত পাবর। 

http://mailto:program.intake@usda.gov/

