
 
 

নেবারহুড লিগ্যাি সালভি সসস, ইেক. 
এলর, োযাগ্রা, অরলিন্স, নেসেলস এবং ওযাইল ং কাউলিসে পলরসবশে করা হসে 

আঞ্চলিক সম্প্রদায েলরপ প্রসযােে 
২০২২/২০২৩ 

 
ভূমিকা:  

 
নেবারহুড লিগাি সালভি স, ইঞ্ক  (এেএিএস)  হি একটি আঞ্চলিক নরাগ্রাম যা এলর, োযাগ্রা, অরলিন্স, নেনেলস এবং ওযাইলমং কাউলিনে দালরদ্র্য 

এবং/অথবা অক্ষমোর কারনে রলেবন্ধী বযলিনদর লবোমূনিয আইলে পলরনেবা রদাে কনর। এেএিএস-এর লেেটি অলিস বানিনিা, োযাগ্রা িিস এবং 

বাটালভযানে অবলিে।  
 
আ রা আ াসদর ক্লাসযিসদর সবসেসয গ্রুুত্বপূর্ি আইলে স সযা এবং োলহদাগ্ুলিসক আরও ভািভাসব বুঝসে, আ াসদর অগ্রালিকারগ্ুলি স্থাপে করসে এবং 
আ াসদর আলথিক সংস্থােগ্ুলি কীভাসব সসবিাত্ত ভাসব বযয করব ো লেিিারর্ করসে আ াসদর সহাযো করসে ক্লাসযি, সম্প্রদায এবং আইেী সংস্থা 
এবং আদািসের কাছ নথসক একটি স ীক্ষার  ািযস  ইেপটু োইলছ। দভুি াগ্যবশে, আ াসদর সীল ে েহলবসির কারসর্, আ রা আ াসদর ক্লাসযিসদর 
প্রভালবে কসর এ ে আইসের স স্ত নক্ষসে আইলে সহাযো লদসে অক্ষ । 
 
আ রা আপোসক েীসের স ীক্ষার প্রসের উত্তর লদসে বিলছ৷ প্রেগ্লুির আপোর উত্তরগ্ুলি কস ারভাসব নগ্াপেীয হসব এবং আ াসদর পলরোিো পর্িদ 
এবং আ াসদর ক ীসদর সহাযো করসব নেখাসে আ রা োগ্লরক আইেগ্ে োলহদা এবং আলথিক এবং/অথবা অক্ষ ো সম্পলকি ে েযাসিঞ্জগ্লুির সাসথ 
পলরসবশে কলর এ ে সম্প্রদাসযর নিাসকসদর সাহােয করার েেয আ াসদর সংস্থােগ্ুলিসক নকাথায িক্ষয করসে হসব৷ আ াসদর অগ্রালিকার লেিিারসর্র 
 ািযস , আ রা আ াসদর ক্লাসযিসদর এবং অেযােয কল উলেটি এসেলন্স এবং নগ্াষ্ঠীর উলকিসদর েেয আ াসদর পলরসর্বাগ্ুলি প্রদাসের উপাযগ্লুিসক 
উন্নে করারও আশা কলর৷ 
 
আপোর সহসোলগ্ো এবং সহাযোর েেয আপোসক অলগ্র  িেযবাদ. 
  



 
লবভাগ্ I 

 
আপলে নকাে নেিায বাস কসরে? ____________   আপলে নকাে শহসর/শহসর থাসকে? ____________ 
 
আপলে লক বেি াে এেএিএস  ক্লাসযি?       _____ হযাাঁ _____ ো 

 
আপলে লক গ্ে দইু বছসরর  সিয এেএিএস  এর পলরসর্বাগ্লুি বযবহার কসরসছে?  _____ হযাাঁ _____ ো 

 
 
ক্লাসযিসদর েেয লেম্নলিলখে প্রে ঐলেক. এই প্রেগ্ুসিার আপোর উত্তর নগ্াপে রাখা হসব। আপোর উত্তরগ্ুলি আ াসদর স ীক্ষায নক সাডা লদসযসছ 
ো বুঝসে এবং আ রা লবলভন্ন িরসের প্রলেলিযা নপসযলছ ো লেলিে করসে সাহােয করসব৷ 
 
আপোর বযস কে?  _____ ১৮-২৪     _____ ২৫ -৩৪ _____ ৩৫ - ৪৪ 

_____ ৪৫ – ৫৪ _____ ৫৫-৬৪ _____ ৬৫+ 
 
আপোর লশক্ষার স্তর লক?  _____ নক- নগ্রড ১২ _____ হাইসু্কি _____ কসিে  
 
আপোর লেপ নকাড লক?   _______________  
 
আপোর বালডসে কেেে নিাক বাস কসর?  _______________ 
 
আপোর োলেভুক্ত লক?  _____ লহস্পালেক অলরলেে _____ লহস্পালেক অলরলেে েয 
 
আপোর োলে লক?  _____ আস লরকাে ইলিযাে/আিাস্কাে নেটিভ  

 
_____ আলিকাে আস লরকাে/কাসিা        _____ এলশযাে আস লরকাে/ পযালসলিক আইিযািার  

 
_____ সাদা     _____ অেযােয: _________________ 

 

লবভাগ্ II 
 

েীসে োলিকাভুক্ত আইলে স সযা লবভাগ্ এবং প্রকার পেিাসিােো করুে. অেগু্রহ কসর ন াট পাাঁেটি (৫) আইলে স সযা নবসছ লেে ো আপলে গ্ুরতু্বপূর্ি 
বসি  সে কসরে। আপলে নে পাাঁেটি স সযাসক সবসেসয গ্রুুত্বপূর্ি  সে কসরে োর পাসশ একটি োরকালেহ্ন (*) রাখুে। 
 
নিো 
 
_____ ঋর্ সংগ্রহ      _____ নিলডট ববর্ য 
_____ নদউলিযাত্ব      _____ স্বযংলিয ঋর্ 
_____ ছাে ঋর্       _____ টযাক্স নিারসক্লাোর 
_____ প্রবীর্ োগ্লরক লেেিােে/সশার্র্    _____ অেযােয: _______________ 
 
অক্ষ ো/স্বাস্থয পলরেেিা 
 
_____ প্রলেবন্ধী বযলক্তসদর স্বািীেো অেি সে সহাযো করা  _____ ােলসক হাসপাোসির অলিকার বা উন্নযে  
        নকন্দ্র 
_____ স্বাস্থয নসবা অযাসক্সস     _____ স্বাস্থয বী া 
_____ নভসটরাসের সলুবিা     _____ ােলসক স্বাস্থয পলরেেিা 



_____ লেলকৎসা লবি      _____ লেলকৎসা সরঞ্জাস র অথিাযে 

_____ অেযােয: _______________ 
 
লশক্ষা  
 
_____ সু্কি সাসসপেশে      _____ লবসশর্ লশক্ষা  
_____ অেযােয 
 
ক িসংস্থাে 
 
_____ ক িসংস্থাে ববর্ য     _____ নবকারত্ব সলুবিা অস্বীকার 
_____ োকলরর প্রলশক্ষর্      _____ পলরবহে 
 _____ অেয 
 
পালরবালরক/গ্াহি স্থয সম্পকি  
 
_____ োইল্ড সাসপাটি       _____ োইল্ড কাস্টলড/লভলেসটশে 
_____ পািক পলরেেিা      _____ লপেৃত্ব 
_____ োিাক       _____ গ্াহি স্থয সলহংসো 
_____ লশশু লেেিােে      _____ অেযােয পালরবালরক লেেিােে  
_____ নড নকযার      _____ অেযােয: _______________ 
 
হাউলেং 
 
_____ পাবলিক/ভেুি লকেকু্ত আবাসে    _____ উসেদ 
_____ হাউলেং ববর্ য      _____ হাউলেং শেি  
_____ বন্ধকী নিারসক্লাোর     _____ অেযােয: ______________ 
 
পাবলিক সলুবিা 
 
_____ িুড স্টযাম্প      _____ ন লডসকড/স লডসকযার 
_____ সা ালেক লেরাপত্তা সুলবিা    _____ সম্পূরক লেরাপত্তা আয 
_____ কিযার্/পাবলিক সহাযো     _____ অেযােয: _______________ 
 

লবভাগ্ III 
 

আপোর পলরবাসরর বালর্িক আয কে?  _____ $০ - $৪,৯৯৯   _____ $৫,০০০ - $৯,৯৯৯ 
_____ $১০,০০০-$১৪,৯৯৯   _____ $১৫,০০০ - $১৯,৯৯৯ 
_____ $২০,০০০ - $২৪,০০০  _____ $২৫,০০০ এবং োর নবলশ 

 
 
আপলে লক বেি াসে লেেুক্ত আসছে:    _____ হযাাঁ   _____ ো 
   
আপলে েলদ নবকার হে, োহসি আপলে কেলদে কাে ছাডা আসছে?  _____ াস/বছর 
 
আপলে লক পাবলিক ট্রান্সসপাসটি  লরসি?     _____ হযাাঁ  ____ ো। 
 
আপলে একটি কলম্পউটার এবং ইিারসেট পলরসর্বা অযাসক্সস আসছ?  _____ হযাাঁ  ____ ো। 



 
ইংসরলে লক আপোর প্রথ /প্রাথল ক ভার্া?    _____ হযাাঁ  ____ ো। 
 
আপলে লক একটি কল উলেটি গ্রুপ বা সংস্থার সাসথ েুক্ত?  _____ হযাাঁ  ____ ো।  
 
অেুগ্রহ কসর গ্রুপ বা সংস্থার োলিকা করুে:   _______________________________________ 

 
 

লবভাগ্ IV 

 
আপলে লক একটি সম্প্রদায-লভলত্তক সংস্থা দ্বারা লেেুক্ত আসছে   _____ হযাাঁ  _____ ো৷ 
 
আপলে লক লেবিালেে ক িকেি ার সম্প্রদাসযর নেো?    _____ হযাাঁ  _____ ো। 
 
আপলে লক আদািসের ক িোরী একেে লবোরক?    _____ হযাাঁ  _____ ো। 
 
আপলে বার অযাসসালসসযশসের নেো?     _____ হযাাঁ  _____ ো। 
 
আপলে লক এেএিএস- এ একেে ক িোরী?     _____ হযাাঁ  _____ ো।  

 

আপলে লক গ্ে বছসরর  সিয কাউসক এেএিএস--এ নরিার কসরসছে? _____ হযাাঁ  _____ ো।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আ াসদর স ীক্ষা সম্পূর্ি করার েেয আপোসক িেযবাদ.  
আপোর  ো ে,  ো ে এবং িারর্া আ াসদর েেয লবসশর্ভাসব গ্রুতু্বপূর্ি। 

 
BATAVIA OFFICE BUFFALO OFFICE NIAGARA FALLS 

45 Main St. 237 Main St., Suite 400 OFFICE 225 Old Falls St., 3rd 

Batavia, New York 14020 Buffalo, New York 14203 Floor Niagara Falls, New York 

TEL: 585.343.5450 TEL: 716.847.0650 FAX: 14303 TEL: 716.284.8831 

FAX: 585.343.5503 716.847.0227 FAX: 716.284.8040 
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