
DOS-1930-a-BN (Rev. 11/19)     (িনেদর্ িশকা পেরর পৃ ায় aবয্াহত আেছ)            পৃ া 4 eর 1 

 

আেবদন 

িঠকানা েগাপনীয়তা কাযর্kম (ACP) 

িনেদর্ শনা 

eকজন কাযর্kেম aংশgহণকারীেক aবশয্i িঠকানা েগাপনীয়তা কাযর্kেম eকজন aংশgহণকারী হেয় oঠার uেdেশয্ ei আেবদন সmূণর্ করেত হেব। 
িকভােব যথাযথভােব আেবদন ফমর্িট পূরণ করেত হেব েসটা তােদর েবাঝা িনি ত করেত সব আেবদনকারীর নীেচর িনেদর্ িশকা পযর্ােলাচনা করা uিচৎ। 

িবভাগ 1 - aংশgহণকারীর তথয্ 

মুখয্ aংশgহণকারীর নাম 

eকজন কাযর্kম aংশgহণকারী হoয়ার জনয্ আেবদনকারী বয্িk গাহর্ sয্ সিহংসতা, লুিকেয় িপছু েনoয়া, েযৗন aপরাধ, eবং/aথবা মানুষ পাচােরর ভুkভূগী eকজন বয়s বয্িk হেত পােরন িযিন তার 
িনরাপtার কারেণ ভীত eবং েসiধরেনর সিহংসতার কারেণ তার বাসsান তয্াগ কেরেছন। আেবদনকারী েকােনা নাবালক (18 বছর বয়েসর কম বয্িk) বা akম বয্িkর পk হেয় আেবদন করা িপতামাতা বা 
আiিন aিভভাবক হেত পােরন eবং েসi বয্িkর পk হেয় কাজ করার আiিন কতৃর্ েtর aিধকারীo হেত হেব। আেবদনকারীেক aবশয্i িবভাগ 3-e uপযুk বkিট িটক িচh িদেত হেব েযখােন িনেদর্ শ করা 
আেছ েয িতিন িনেজর জনয্ আেবদন করেছন না েকােনা নাবালক বা akম বয্িkর পk হেয় আেবদন করেছন eবং তােক eকিট হলফনামা sাkর করেত হেব। 

কাযর্kেম aংশgহণকারীর তার পুেরা আiনসmত নাম eবং জn তািরখ anভুর্k করা uিচৎ। 

aনুgহ কের আপনােক eখন বা আেগ aনয্ েকােনা নােম ডাকা হেল েস েলারo eকিট তািলকা িদন। 

যিদ, িনরাপtার uেdেশয্, আপিন চান আপনার ডাক আপনার eকিট পৃথক নােমর aধীেন ফরoয়াডর্  করা েহাক, তাহেল aনুgহ কের নামিট iি ত ক ন। 

aনয্ানয্ aংশgহণকারী 
ei িবভােগ মুখয্ aংশgহণকারীর eকi পিরবােরর aনয্ানয্ সদসয্েদর anভুর্k করেত পাের যােদর মুখয্ aংশgহণকারীেক িনরাপেদ রাখার uেdেশয্ ACP-েত aংশgহণ করা pেয়াজন। eর মেধয্ eকজন 
নাবালক, eকজন akম বয্িk, বা পিরবাের বাসরত েকােনা বয়s িযিন কাযর্kেম aংশgহণ করেত সmত আেছন তারাo anভুর্k হেত পাের। মুখয্ aংশgহণকারীর পিরবাের aনয্ানয্ বয়sেদর িবভাগ 4-e 
থাকা হলফনামাo পূরণ করেত হেব।  

aনয্ানয্ পিরবােরর সদসয্রা নাবালক, akম বয্িk না পিরবাের বাসরত aনয্ানয্ বয়s বয্িk েসটাo আেবদনকারীেক িনেদর্ শ করেত হেব। pেতয্ক পিরবােরর সদেসয্র পুেরা আiনসmত নাম eবং জn তািরখo 
aবশয্i pদান করেত হেব। 

aনুgহ কের লkয্ রাখুন েয েকােনা নাবালক pাpবয়েs (18 বছর) পিরণত হেল, তােক aবশয্i ACP-েত aংশgহণ করা aবয্াহত রাখেত eকিট নতুন আেবদন পূরণ করেত হেব eবং িবভাগ 4 sাkর 
করেত হেব। ei নতুন pাpবয়s পিরবােরর সদসয্ ei নতুন আেবদন জমা িদেত বয্থর্ হেল তার নাম কাযর্kম েথেক সিরেয় েফলা হেব। 

aিতিরk aংশgহণকারী েযাগ করা pেয়াজন হেল ei পৃ ািট কিপ করা েযেত পাের। 

মুখয্ aংশgহণকারীর আসল িঠকানা 

eিট হল েসi িঠকানা েযখােন মুখয্ aংশgহণকারী বাস কেরন। aংশgহণকারীেক aবশয্i কাuিn নাম সহ ei িবভাগিট সmূণর্ করেত হেব। িঠনাকা eকিট েপাs aিফস বk হেল চলেব না। ACP কাযর্kেম 
aংশgহণ িনu iয়কর্  েsট আবািসকেদর মেধয্ সীিমত। মুখয্ aংশgহণকারীেক aবশয্i eকিট েফান নmর pদান করেত হেব যােত ACP কাযর্kম তার সােথ েযাগােযাগ করেত পাের। eকিট িনরাপদ িবকl 
েফান নmরo pদান করা uিচৎ। ACP সুপািরশ কের েয aংশgহণকারী িদেনর েকান সময় কল িনেত পারেবন েসটাo েযন িনেদর্ শ কের েদন। 

মুখয্ aংশgহণকারীর ডাক িঠকানা 

eিট হল েসi িঠকানা েযখােন মুখয্ aংশgহণকারী চান েয তার ডাক েডিলভাির করা েহাক। eটা আসল িঠকানার সােথ eকi িঠকানা হেল ফাঁকা রাখা েযেত পাের। ACP eকিট েপাs বk বা আসল িঠকানা 
ছাড়া aনয্ েকােনা িঠকানায় ডাক পাঠােত পাের। 

ei িঠকানা পিরবতর্ ন হেল, aনুgহ কের পিরবতর্ েনর িনেদর্ িশকার জনয্ িঠকানা েগাপনীয়তা কাযর্kেমর সােথ েযাগােযাগ ক ন বা ACP পিরবতর্ ন/pতয্াহার িবজ্ঞ্p DOS-1931-f-a বয্বহার ক ন 
https://www.dos.ny.gov/forms/acp/1931-f-l-a.pdf । US েপাs aিফেসর সােথ িঠকানা পিরবতর্ ন করার aনুেরাধ দােয়র করেবন না। 

iেমল িঠকানা: aনুgহ কের ACP কম র জনয্ েযাগােযােগর আেরকিট uপায় িহেসেব আপনার iেমল িঠকানা িনেদর্ শ ক ন। 

ACP সনাkকরণ নmর 

eিট pেতয্ক ACP aংশgহণকারীেক জাির করা eকিট sতnt সনাkকরণ নmর। কাযর্kেম aংশgহণকারী কাযর্kেম নতুন হেল, িতিন ডাকেযােগ eকিট ACP নmর পােবন। আেবদনিট iিতমেধয্ eকিট 
সনাkকরণ নmর জাির করা aংশgহণকারীর জনয্ হেল, ei ACP নmরিট আেবদেন anভুর্k করা uিচৎ। 

 

NYS Department of State 
Address Confidentiality Program 
P.O. Box 1110 
Albany, NY 12201-1110 
েফান: (518) 474-7306 
েটাল ি : (855) 350-4595 
ফয্াk: (518) 474-0709 
iেমল: ACP@dos.ny.gov 
oেয়ব: www.dos.ny.gov/acp 
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িনেদর্ শনা for আেবদন 
িঠকানা েগাপনীয়তা কাযর্kম (ACP) চলেছ 

িনরাপtার সে তশb 

কাযর্kেম aংশgহণকারীেক ভিবষয্েত তার েরকেডর্  েকােনা পিরবতর্ ন করার eকিট িনরাপদ uপায় ৈতরী করেত আেবদেন eকিট েগাপন সে তশb pদান করা uিচৎ। eিট েকােনা aননুেমািদত বয্িkেক 
েরকেডর্  েকােনা পিরবতর্ ন করা েথেক েরাধ করা uিচৎ। aনুgহ কের eিট eকিট িনরাপদ sােন রাখুন। 

কাযর্kেম aংশgহণকারীর তােদর েগাপন সে তশb মেন রাখেত সাহাযয্ করেত eকিট আভাস pদান করা uিচৎ। কাযর্kেম aংশgহণকারী eকিট পিরবতর্ ন করার ফমর্ সmূণর্ করার সময় েগাপন সে তশbিট 
মেন করেত না পারেল, িতিন ACP aিফসেক কল করেত পােরন eবং কম  সদসয্ শbিট মেন করেত সাহাযয্ করেত eকিট আভাস pদান করেবন। 

িবভাগ 2 - কাযর্kেম aংশgহণকারীর জনয্ েচকিলs 

আেবদনকারীর ei িবভােগ pেতয্ক েচকিলs ভােলা কের পেড় েবাঝা uিচৎ। eকজন আেবদেন সহায়তা pদানকারী ei িবভােগ pিতিট িববৃিতর aথর্ বয্াখয্া করেত পােরন। আেবদনকারীর েচকিলেs pিতিট 
িজিনেসর পােশ নােমর আদয্kর েদoয়া uিচৎ, যা িনি ত কের েয িতিন pিতিট িজিনস েবােঝন o তার সােথ সmত হন। 

িবভাগ 3 - কাযর্kম aংশgহণকারীর হলফনামা 

আেবদনকারীর aনু প বাk যা িনেদর্ শ কের েয িতিন আেবদন তার িনেজর জনয্ নািক আেবদেন iি ত করা কাযর্kেম aংশgহণকারীর আiিন aিভভাবক িহেসেব সmূণর্ করেছন েসটা িটক িচh েদoয়া 
uিচৎ। eকজন aংশgহণকারীর aবশয্i আেবদেন anভুর্k করা েকােনা নাবালক eবং/aথবা akম বয্িkর পk হেয় পদেkপ েনoয়ার আiনসmত কতৃর্ t আেছ। 

কাযর্kেম aংশgহণকারী বা আiনসmত aিভভাবকেক aবশয্i আেবদেন pদt সব তথয্i েয সতয্ eবং সিঠক েসটা িনি ত কের েলখা লাiেন তার নাম sাkর করেত হেব। আেবদন sাkর কের, 
aংশgহণকারী েয িকভােব ACP কাজ কের eবং কাযর্kেম নিথভুk করার pেয়াজনীয়তা েলা বুেঝেছন েসটাo িনি ত কেরন। 

িবভাগ 4 - পিরবােরর হলফনামার aনয্ানয্ বয়s সদসয্ 

ACP-েত aংশgহণ করেত icুক পিরবােরর pেতয্ক বয়s সদেসয্র িতিন েয পিরবােরর eকজন সদসয্ eবং ACP-েত aংশgহণ করেত চান েসটা িনি ত করা বােk িটক িচh েদoয়া uিচৎ। pেতয্ক 
বয়s সদসয্ ei ফমর্িট কিপ কের পূরণ করেত পােরন। 

pেতয্ক বয়s সদসয্েক aবশয্i আেবদেন তােদর সmেকর্  pদt সব তথয্i সতয্ eবং সিঠক eিট িনি ত কের েলখা লাiেন তার নাম sাkর করেত হেব। আেবদন sাkর কের, বয়s aংশgহণকারী িনি ত 
কেরন েয িকভােব ACP কাজ কের eবং কাযর্kেম নিথভুk করার pেয়াজনীয়তা েলা তারা েবােঝন। 

িবভাগ 5 - আেবদেন সহায়তা pদানকারী (pেযাজয্ হেল) 

যিদ eকজন আেবদেন সহায়তা pদানকারী আেবদনকারীেক িঠকানা েগাপনীয়তা কাযর্kম বয্াখয্া কেরন eবং ফমর্িট পূরণ করায় সাহাযয্ কেরন, তাহেল আেবদেন eেজিnর নাম, aনু প eেজিnর েকাড, 
eেজিnর সােথ েযাগােযাগ করা বয্িkর নাম o eেজিnর েফান নmর anভুর্k করা uিচৎ। 

েকােনা aংশgহণকারী eকিট eেজিnর সহায়তা ছাড়াi আেবদন করেল, ei বভাগিট পূরণ করার pেয়াজন েনi। 

সmূণর্ আেবদন ফমর্িট আেবদেন িনেদর্ শ করা িঠকানায় পাঠােনা uিচৎ। 
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আেবদন 
িঠকানা েগাপনীয়তা কাযর্kম (ACP) 

ei আেবদন সmূণর্ করার আেগ মেনােযাগ সহকাের িনেদর্ িশকা পড়ুন। aনুgহ কের pিতিkয়া কািল িদেয় মুিdত ক ন বা টাiপ ক ন। 

িবভাগ 1:aংশgহণকারীর তথয্ ACP কাযর্kেম aংশgহণ িনu iয়কর্  েsট আবািসকেদর মেধয্ সীিমত। 

মুখয্ aংশgহণকারীর নাম (নােমর pথম, মােঝর aংশ, পদিব) ACP সনাkকরণ নmর (িবদয্মান েরকডর্  থাকেল)  

নােমর pথম aংশ  নােমর মােঝর aংশ  পদিব   জn তািরখ (MM/DD/YYYY) 

  eমন aনয্ েকােনা নাম যা আপনার eখন আেছ বা আেগ িছল:______________________________________ 
  ছdনাম: যিদ, িনরাপtার uেdেশয্, আপিন চান আপনার ডাক আপনার eকিট পৃথক নােমর aধীেন ফরoয়াডর্  করা েহাক, তাহেল aনুgহ কের নামিট eখােন iি ত ক ন:__________________ 

 

আিম eকজন িনu iয়কর্  েsেটর বািসnা:  হয্াঁ       না  
 

আিম eর eকজন ভুkভূগী: গাহর্ sয্ সিহংসতা      লুিকেয় িপছু েনoয়া      েযৗন aপরাধ    মানুষ পাচার   
aনয্ানয্ aংশgহণকারী (নােমর pথম, মােঝর aংশ, পদিব) -- আপনার aিতিরk aংশgহণকারী থাকেল আপিন ei পৃ ািট কিপ কের সংযুk করেত পােরন। 

_________________________ ________________ ____________________ __________________ ____________________ 
নােমর pথম শb নােমর মােঝর শb নােমর েশষ শb জn তািরখ 

(MM/DD/YYYY) 
(পিরবাের বাসরত নাবালক/akম/বয়s বয্িk) 

_________________________ ________________ ____________________ __________________ ____________________ 
নােমর pথম শb নােমর মােঝর শb নােমর েশষ শb জn তািরখ 

(MM/DD/YYYY) 
(পিরবাের বাসরত নাবালক/akম/বয়s বয্িk) 

_________________________ ________________ ____________________ __________________ ____________________ 
নােমর pথম শb নােমর মােঝর শb নােমর েশষ শb জn তািরখ 

(MM/DD/YYYY) 
(পিরবাের বাসরত নাবালক/akম/বয়s বয্িk) 

 

মুখয্ aংশgহণকারীর আসল িঠকানা (েয িঠকানায় aংশgহণকারী আসেল বাস কেরন) *কাযর্kেম aংশgহণ করার েkেt pেয়াজনীয়। 

 িঠকানা 1:  

 িঠকানা 2:  

 িসিট:        pেদশ:  িজপ েকাড:     কাuিn: 
 

িদেনর েবলার 
েফান:  

সেnয্ েবলার 
েফান:  

িনরাপদ িবকl 
েফান:  

কল করার সবেচেয় 
ভােলা সময়:  

 সকাল 

 সেnয্ 

মুখয্ aংশgহণকারীর ডাক িঠকানা * (uপেরর িঠকানা েথেক পৃথক হেল েয িঠকানায় ACP aংশgহণকারীর ডাক পাঠােব) 

 িঠকানা 1: 

 িঠকানা 2: 

 িসিট:        pেদশ:  িজপ েকাড:     কাuিn: 

 iেমল িঠকানা:  
 ei িঠকানা পিরবতর্ ন হেল, aনুgহ কের পিরবতর্ েনর িনেদর্ িশকার জনয্ িঠকানা েগাপনীয়তা কাযর্kেমর সােথ েযাগােযাগ ক ন বা ACP পিরবতর্ ন/pতয্াহার িবজ্ঞ্p DOS-1931-f-a বয্বহার ক ন 

https://www.dos.ny.gov/forms/acp/1931-f-l-a.pdf । US েপাs aিফেসর সােথ িঠকানা পিরবতর্ ন করার aনুেরাধ দােয়র করেবন না। 

আপিন িক কখনo িনu iয়েকর্ র িঠকানা েগাপনীয়তা কাযর্kেম aংশgহণ কেরেছন? হয্াঁ  না 

 হয্াঁ হেল, aনুgহ কের pদান ক ন আেগর ACP সনাkকরণ নmর # 

িনরাপtার সে তশb -ei েগাপন সে তশb আপনার েরকেডর্ র সব ভিবষয্েতর পিরবতর্ েনর জনয্ বয্বহার করা হেব - eকিট িনরাপদ sােন রাখা tপূণর্। 
আপনার েগাপন সে তশb pদান ক ন:  

ei েগাপন সে তশb মেন রাখেত আপনােক সাহাযয্ করেব eমন eকিট আভাস pদান ক ন:

NYS Department of State 
Address Confidentiality Program 
P.O. Box 1110 
Albany, NY 12201-1110 
েফান: (518) 474-7306 
েটাল ি : (855) 350-4595 
ফয্াk: (518) 474-0709 
iেমল: ACP@dos.ny.gov 
oেয়ব: www.dos.ny.gov/acp 
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িবভাগ 2: কাযর্kম aংশgহণকারীর েচকিলs - aনুgহ কের pিতিট িজিনেসর পােশ নােমর আদয্kর িলখুন। 

___ আিম বুিঝ েয ACP ধুমাt eকিট ডাক ফরoয়াডর্  করার পিরেষবা eবং েয আমার ডাক আমােক ফরoয়াডর্  করার আেগ pথেম কাযর্kেমর. P.O. বেk আলেবিনেত আসেব।. aথর্াৎ আমার ডাক েপেত আমার আেরা েবিশ 
সময় লাগেব, আiনসmত ডাক যােত সময় সংেবদনশীল uপাদান থাকেত পাের েস েলা সহ। আিম eo বুিঝ েয ACP ধুমাt pথম-ে ণীর ডাক o আiনসmত নিথপt আমােক ফরoয়াডর্  করেব eবং ময্াগািজন, 
কয্াটালগ, পয্ােকজ বা aযািচত িবjাপেনর ডাক s কের oষুধপt িহেসেব সনাk করা না হেল বা েকােনা সরকারী eেজিn পািঠেয়েছ তা s কের িনেদর্ শ করা না থাকেল ফরoয়াডর্  করেব না। 

___ আিম বুিঝ েয আিম েয ACP িবকl িঠকানা বয্বহার করেত চাi েসটা েsট o sানীয় সরকারী কমর্চারীেদর জানােনা আমার দািয়t eবং েয আমােক আমার ACP আi.িড কাডর্  তােদর েদখােত হেব। আিম eo বুিঝ েয 
আিম েকােনা সরকারী eেজিnেক আমার আসল িঠকানা িদেল, েসi eেজিn আমার তথয্ েগাপন রাখেত েকােনাভােবi বাধয্ নয়। 

___ আিম বুিঝ েয ACP েরকেডর্  থাকা নােমর বদেল aনয্ েকােনা নােম পাঠােনা আমার ডাক হয়েতা আমােক ফরoয়াডর্  নাo করা হেত পাের। আিম eo বুিঝ েয আমার আiনসmত নাম ছাড়া aনয্ েকােনা নােম আিম আেবদন 
সmূণর্ করেল তার ফেল েয eেজিnেত তােদর পিরেষবা েপেত আiনসmত নাম pেয়াজন েসiধরেণর িনিদর্  eেজিn েলােত ACP-eর িবেশষ সুিবধা asীকার করা হেত পাের। 

___ আিম বুিঝ েয েবসরকারী েকাmািন েলা (েযমন িবমা, েটিলেফান, iuিটিলিট, iতয্ািদ) ACP-eর িবকl িঠকানা বয্বহার করেত বাধয্ নয় eবং তােদর হয়েতা eকিট আসল বাসsােনর রাsার িঠকানা pেয়াজন হেত পাের। 

___ আিম বুিঝ েয ACP েকােনা তৃতীয় পkেক আমার আসল িঠকানা pকাশ করা েথেক আiনত িনেষধাjাpাp। তেব, ACP আদালেতর কাছ েথেক আেদশ েপেল, বা আiনসmত আiন pনয়ণ uেdেশয্র জনয্ েকােনা 
আiন pনয়ণকারী eেজিnর aনুেরােধ আমার আসল িঠকানা pকাশ করেত পাের। 

___ আিম বুিঝ েয আিম আমার ACP আেবদেন িমথয্া তথয্ pদান করেল আমােক কাযর্kম েথেক বািতল করা হেব। আিম eo বুিঝ েয আিম আমার নাম বা িঠকানা পিরবতর্ ন কের 14 িদেনর িভতের কাযর্kমেক তা না জানােল, 
বা ডাক েpরণ করা হয়িন বেল েফরত আসেল, ACP আমার aংশgহণ বািতল করেব। 

িবভাগ 3: কাযর্kম aংশgহণকারীর হলফনামা - aনুgহ কের িনmিলিখত েলার মধয্ েথেক eকিটেত িটক িচh িদন। 
আিম িনি ত কির েয, কাযর্kেমর aংশgহণকারী িহেসেব, আিম গাহর্ sয্ সিহংসতা, লুিকেয় িপছু েনoয়া, েযৗন aপরাধ, eবং/aথবা মানুষ পাচােরর ভুkভূগী। আিম েসiসব সিহংসতার কারেণ আমার বাসsান তয্াগ 

কেরিছ eবং আমার eবং/aথবা আমার সnানেদর িনরাপtার জনয্ ভীত। আমার ei আেবদেন anভুর্k করা সব নাবালক eবং/aথবা akম বয্িkর পk হেয় পদেkপ েনoয়ার আiনসmত কতৃর্ t রেয়েছ। 

আিম িনি ত কির েয আিম ei আেবদেন িনেদর্ িশত আেবদনকারীর আiনসmত aিভভাবক eবং eমন eকজন নাবালক বা akম বয্িkর পk হেয় কাজ করিছ েয গাহর্ sয্ সিহংসতা, লুিকেয় িপছু েনoয়া, েযৗন aপরাধ, 
eবং/aথবা মানুষ পাচােররর মেতা সিহংসতার কারেণ তােদর বাসsান তয্াগ কেরেছ eবং তারা তােদর িনরাপtার জনয্ ভীত। আমার ei আেবদেন anভুর্k করা ei নাবালক eবং/aথবা akম বয্িkর পk হেয় পদেkপ 
েনoয়ার আiনসmত কtর্t রেয়েছ। 

আেবদনকারীর িনি তকরণ: 

আিম eতddারা িমথয্া হলফ করার জিরমানার aধীেন িনি ত কির েয ei আেবদেন pদান করা সব তথয্ সতয্ eবং সিঠক। আিম বুিঝ েয ei কাযর্kেমর মাধয্েম আিম ধুমাt pথম ে ণীর, িনবিnত eবং pতয্িয়ত ডাকi পাব। 
ACP ময্াগািজন, পয্ােকজ বা aযািচত িবjাপেনর ডাক ফরoয়াডর্  কের না। আিম বুিঝ েয ei আেবদেন েদoয়া বাসsােনর িঠকানা েথেক aনয্ েকাথাo চেল েগেল বা ACP েক pথেম না জািনেয় আমার িঠকানা পিরবতর্ ন 
করেল তার ফেল হয়েতা ACP-েত আমার aংশgহণ বািতল হেয় েযেত পাের। আিম eতddারা ডাক pিkয়াকরণ eবং pািpর পিরেষবার জনয্ েসেkটাির aভ েsটেক আমার eেজn িহেসেব মেনািনত কির। 

আেবদনকারীর sাkর                  মুিdত নাম                তািরখ 

িবভাগ 4: পিরবাের হলফনামার aনয্ানয্ বয়s সদসয্ - aনুgহ কের িনmিলিখত েলায় িটক িচh িদন। 

ei িবভাগিট মুখয্ aংশgহণকারীর মেতা eকi পিরবােরর েকােনা বয়s সদেসয্র সmূণর্ করা uিচৎ। 
পিরবােরর েকােনা aিতিরk বয়s সদেসয্র জনয্ ei পৃ ািট কিপ কের সংযুk ক ন। 

আিম িনি ত কির েয আিম ei আেবদেন থাকা কাযর্kম aংশgহণকারীর মেতা eকi পিরবােরর eকজন বয়s সদসয্ eবং ACP-েত aংশgহণ করার সmিত pদান কির। 

আেবদনকারীর িনি তকরণ: 

আিম eতddারা িমথয্া হলফ করার জিরমানার aধীেন িনি ত কির েয ei আেবদেন pদান করা সব তথয্ আমার েসরা jােনর িভিtেত সতয্ eবং সিঠক। আিম বুিঝ েয ei কাযর্kেমর মাধয্েম 
আিম ধুমাt pথম ে ণীর, িনবিnত eবং pতয্িয়ত ডাকi পাব। ACP ময্াগািজন, পয্ােকজ বা aযািচত িবjাপেনর ডাক ফরoয়াডর্  কের না। আিম eতddারা ডাক pিkয়াকরণ eবং pািpর 
পিরেষবার জনয্ েসেkটাির aভ েsটেক আমার eেজn িহেসেব মেনািনত কির। 

আেবদনকারীর sাkর             মুিdত নাম                তািরখ 

িবভাগ 5: আেবদেন সহায়তা pদানকারী -(pেযাজয্ হেল) 

eেজিnর নাম:           eেজিnর েকাড:  

eেজিnর েযাগােযাগ করার নাম:                           েফান নmর:  

sাkর 

  aনুgহ কের সmূণর্ করা আেবদন eখােন েফরত িদন:  NYS Department of State 
      Address Confidentiality Program 
       P.O. Box 1110, Albany, NY 12201-1110 
 aথবা ফয্াk মারফত ACP েক eখােন েফরত িদন:   (518) 474-0709 

 


