
Save time and ensure social distancing by registering your household online. Once you register, 

you won’t have to register again each time you come. 

Registration simply helps us serve you better, using an online system called Link2Feed. We ask 

for basic household information such as names and address. We ask other questions too that 

are optional to answer.  

All information you provide is confidential and will not affect any benefits you may already be receiving from government assistance programs. Only 

authorized users within the Gleaners Community Food Bank food security network will have access to your information.   

Register with Link2Feed NOW for faster check-in! 

Need assistance registering? Call 313-347-2082 

Receive free, healthy food for your family through 

Best Food Forward. 

Best Food Forward (BFF) is a collaborative and holistic approach to food security by providing 

healthy food and nutrition education for schools and families at five schools in the Warren 

Consolidated School District: 

Green Acres Elementary, Pearl Lean Elementary, Siersma Elementary, Beer Middle School, 

Warren Mott High School 

Come to a BFF Mobile Pantry for 30 lbs of nutritious food. 

The monthly truckloads of healthy and delicious foods occur at schools. Families are provided 

with about 30 pounds of food like fresh fruits and vegetables, whole grain items, protein, milk, 

and other shelf-stable grocery items. View the 2020 schedule online at  

gcfb.org/bestfoodforward. You can attend any BFF Mobile Pantry. 
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Complete this application to answer basic questions about you and your household.  

Return this application to the BFF Drop Box in your child’s school’s main office. 

Share your name or phone number at the BFF Mobile Pantry for quicker check-in. 

You can also register online at foodbankhelp.link2feed.com. 

Learn more at gcfb.org/bestfoodforward 



 সুপারিশকৃত  (Referred By)  

 ইমেইল   (Email)  

জরুরি যগুাযগু  
(Emergency Contact) 

 

ফ ান  (Phone)  

সম্পকক  (Relation)  

  রলঙ্গ  (Gender)  

 মহিলা   
(Female) 

 হিজড়া  
(Transgendered) 

 পুরুষ    
(Male) 

 অপ্রকাহিত  
(Undisclosed) 

ববার হক অবা  (Marital Status)  

 হঅববাহ িত  
(Single) 

 সাধারন আইন 
(Common - Law)  

 হ ববাহ িত  
(Married) 

 তালাকা  
(Divorced) 

 হ বভ 
(Separated) 

 বাতায়নযু   
(Widowed) 

 অপ্রকাহিত  
(Undisclosed) 

  

ঘমিি নেুনা (Housing Type)  

 মমাবাইল ঘর  
(Mobile Home) 

 অনযহকছু   
(Other) 

 বাহিগত ভাড়া  
(Private Rental) 

 হনজজর ঘর   
(Own Home) 

 অপ্রকাহিত  
(Undisclosed) 

 প্রবীণ বাস সুহবধা  
(Senior Living Facility) 

 গৃিিীন   

(Unhoused) 

 ছাত্রহনবাস   
(Student Housing) 

 যুব ঘর/ আশ্রয়  
(Youth Home/Shelter) 

  জরুরী আশ্রয়/ হমিন / রূপান্তহরত  
(Emergency Shelter/Mission/Transitional) 

 আবাহসক হিহকৎসা সুহবধা   
(Residential Treatment Facility or Supervised Housing)      

         পহরবার/বনু্ধজের সাজে  
         (With Family/Friends) 

 সবার সামাহজক ঘর  
(Public Social Housing) 

        স্থায়ী  
        (Permanent) 

        অস্থায়ী  
        (Temporary) 

L2F Client Intake Form  Items with an * next to them are required 
তারিখ 
(Date) 

ফশষ নাে  
(Last Name) 

ঠিকানা 
*Address: 

শহি 
(City) 

জন্মতারিখ  
(Date of Birth)                                    

ফ ান 
(Phone) 

প্রথে নাে  
(First Name) 

 

ডাক ফকাড  
(Zip) 

িাষ্ট্র 
(State) 

রবভাগ 
(County) 

 

 

 

 

তথয িাখাি অনুেরত  
Consent to record information 

 

  

  

 হযাাঁ (Yes) না (No) 
সটীক জন্মতারিখ  
(Estimated DOB?) 

ভাষা 
Language(s) 

     English      Spanish 

     Arabic      Other (specify) 

জারতভুক্ত (Ethnicity) টিক হিহ্ন হেন (check all that apply)  

 
আলাস্কা স্থানীয়/আজলউত/এহস্কজমা 
(Alaska Native/Aleut/Eskimo)  

কৃষ্ণবণণ/ আহিকান আজমহরকান 
(Black/African American)  

এহিয়ান 
(Asian)  

প্রজযাজয নয় 
(None) 

 
ভারতীয় আজমহরকান/ আহে আজমহরকান 
(American Indian/Native American)  

আরব আজমহরকান 
(Arab American)  

হিস্পাহনক/লযাটিজনা 
(Hispanic/Latino)  

অনযহকছু  
(Other) 

 
মধযপ্রািয/উত্তর আহিকান 
(Middle Eastern/North African)  

প্রিান্ত দ্বীপ 
(Pacific Islander)  

মেতবণণ/ইঙ্গ 
(White/Anglo)  

অপ্রকাহিত 
(Undisclosed) 



স্ব রিরিত (টিক রিি রিন) (Self-Identifies As - Select all that apply)  

ফিখাশুনা কিাি োনুষ: 
(টিক রিি রিন)  
Caretaker for:  
(select all that apply)  

 হিশু 
Children  

অক্ষম 
Disabled 

 
বৄদ্ধ 
Elderly   

পরিবহন: (Transportation Type)    

 হকছুনা  
(None) 

 মিজে 
(Walking) 

 গনপহরবিন  
(Public Transportation) 

 যানবািন 
(মাহলকানাধীন) 
(Vehicle-owned) 

 যানবািন  
(ভাড়ায়) 
(Vehicle - ride w/someone) 

 সাইজকল 
(Biking) 

 মকব/েযাহি/পণয 
(Cab/Taxi/Uber) 

 

গভণ বতী  
(Pregnant)  

মানহসক অসুস্থতা  
(Mental Illness)  

মপাষা খােয হনরাপত্তািীনতা  
(Pet Food Insecurity)   

অপ্রকাহিত 
(Undisclosed) 

 

স্তনপান করাজল  
(Breastfeeding)  

সসহনক  
(Veteran)   

অনযহকছু: 
(Other)  

প্রজযাযয নয় 
(N/A) 

 

প্রসজবর  
(Postpartum)  

অবসরপ্রাপ্ত   
(Retired)     

 অক্ষে: 
(Disabled) 

 কাজ করজত সক্ষম 
(Able to work) 

 কাজ করজত অক্ষম 
(Unable to work) 

রশক্ষা  (Education) 

 ক্লাস ০-৮  
(Grades 0-8) 

 ক্লাস ৯-১১ 
(Grades 9-11) 

 উচ্চ মাধযহমক 
(High School Diploma) 

 হজ ই ডী 
(GED) 

 ২ বছর হডহি 
(2 Year Degree) 

 অপ্রকাহিত 
(Undisclosed) 

 মপাস্ট মাধযহমক 
(Post-Secondary -some) 

 কাহরগহর হিক্ষা / মপিাোরী স্বীকৃহত 
(Trade school/Professional accreditation) 

 ৪ বছর হডহি 
(4 Year Degree) 

 মাস্টার হডহি 
(Master’s Degree) 

 হপ এইি হড 
(PhD) 

  

      

      

কামজি নেুনা (Employment Type)  

 হকছুনা  
(None)  

হমহলোহর  
(Military)  

হবহভন্ন কাজ  
(Multiple Jobs)  

মপাস্ট মাধযহমক ছাত্র  
(Post Secondary Student)  

মমৌসুহম  
(Seasonal)  

ফুল োইম  
(Full Time)  

পার োইম  
(Part-Time) 

 অবসর 
(Retired)  

অনযহকছু 
(Other)  

অপ্রকাহসত  
(Undisclosed)  

কমণিালার উন্নয়ন, প্রাক হিক্ষাহনবাস, সাটিহফজকিন প্রহিক্ষণ 
(Workforce Development/Pre-Apprenticeship/Certification Training)        

 ইন্টানণহিপ 
(Apprenticeship/Internship) 

 অেণ প্রোন  
(Paid)  

 অববতহনক 
(Unpaid) 

  

  

  

  

সাহাযয পান  (Assistance Received)  

  অন্ধ অেবা অক্ষম 
(Aid to the Blind or Disabled) 

 কযাি মবহনহফে 
(FIP/TANF/AFDC/Cash Benefits) 

 মফাকাস মিাপ 
(CSFP - Commodity Supplemental Food Program/Focus  Hope) 

 সিায়তা িহি 
(Energy Assistance) 

 ফুড স্টযাম্প 
(FAP/SNAP/Food Benefits) 

 ভাউিার  
(Housing Voucher Choice Program (HVCP)/Section 8) 

  মিড স্টােণ  
(Headstart/Early Headstart) 

  
(Children’s Health Insurance Plan (CHIP) 

 সু্কজলর খাবার  
(School Meals (Free/Reduced Lunch) 

 মমহডজকইড  
(Medicaid) 

 মমহডজকয়ার  
(Medicare) 

 সসহনক ভাতা  
(Vet’s Aid) 

 সামার খাবার  
(Summer Meals/Meet Up & Eat Up) 

 কহমহনউটি খাবার  
(Community Meals/Meals on Wheels) 

উইক 
(WIC) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          



োরসক খিি (Monthly Expenses (for the household, include dollar amount) 

ঘর  
(Housing) 

$ ঘজরর খরি উপযুগ সি 
(Housing w/Utilities) 

$ মমহডজকল  
(Medical) 

$ 

হিশুর যত্ন  
(Child Care/Daycare 

$ হিশুর সািাযয 
(Child Support) 

$ হনজজর খরি 
(Personal Needs) 

$ 

বয়স্ক যত্ন 
(Adult Care) 

$ খােয 
(Food) 

$ কজলজ খরি 
(College Expenses) 

$ 

যানবািন খরি 
(Transportation Costs) 

$ গযাস 
(Gas) 

$ 

উপযুগ  (Utilities)  
বযাাংকরাপহি 
(Bankruptcy) 

$ মপািাক 
(Clothing) 

$ 

ইনসুমিঞ্চ (Insurance)  ধাি  (Loan)  
হবেযুৎ 
(Electric) 

$ 

গাহড় 
(Car) 

$ সধারন  
(General) 

$ গযাস 
(Gas) 

$ 

স্বাস্থয 
(Health) 

$ ইনোরনাল মরভযানু সাহভণ স 
(IRS) 

$ পাহন  
(Water) 

$ 

ঘর  
(Home) 

$ ছাত্র 
(Student) 

$ অনযহকছু  
(Other) 

$ 

 অপ্রকাহিত  
Undisclosed  

 মনা ইনকাম  
No Income 

ফুল োইম  
Full Time Employment $ 

পার োইম  
Part Time Employment 

$ 

হনজস্ব কাজ  
Self Employed 

$ 

আজনমপ্লজয়ড  
Unemployment 

$ 

হভ এ সুহবধা  
VA Benefits 

$ 

ভরনপূষন 
Alimony 

$ 

হরোইএর 
(Pension/Retirement) 

$ 

আমেি উৎস (Income Sources - Monthly - include dollar amount) 

হিশুর সািাযয 
(Child Support) 

$ 

পাহলত হিি 
(Foster Care) 

$ 

ভাড়া আয় 
(Rental Income) 

$ 

রয়াহলটি আয় 
(Royalty Income) 

$ 

হিক্ষানহবহস  
(Apprenticeship) 

$ 

পহরবাজরর সািাযয 
(Family Gifts/Support) 

$ 

ছাত্র বৃহত্ত 
(Student Financial Aid) 

$ 

সরসোল রসকুরিটি (Social Security)  

অবসর  
(Retirement - SSR) 

$ হজহবত 
(Survivor’s - SSS) 

$ 

সিযুহগ সািাযয 
(Supplemental -SSI) 

$ অক্ষম  
(Disability - SSD) 

$ 

বৃরি (Stipend)  

হিক্ষানহবহস  
(Apprenticeship) 

$ 

ভজলনটিয়ার  
(Volunteer) 

$ 

কমণসাংস্থার উনযয়ন  
(Workforce Development) 

$ 

রিজ কাডক   (Bridge Card) 

ফুড স্টযাম্প 
(SNAP)  

$ 

উইক  
(WIC) 

$ 

কযাি সািাযয 
(Cash Assistance) 

$ 

 পরিবামিি খািযতারলকাগত রবমবিনা  (Household Dietary Considerations) 

 হসহলয়াক মরাগ 
(Celiac Disease) 

 োরুহিহন অযালাহজণ  
(Cinnamon Allergy/Sensitivity) 

 হিটু্র অযালাহজ 
(Citrus Allergy/Sensitivity) 

 হিজ অযালাহজ   
(Dairy Allergy/Sensitivity) 

 োাঁজতর সমসযা 
(Dental Concerns) 

 ডায়বযাটিক 
(Diabetic) 

 হডম অযালাহজণ  
(Egg Allergy/Sensitivity) 

 গ্লুজেন অযালাহজণ  
(Gluten Allergy/Sensitivity) 

 িালাল  
(Halal) 

 িােণ  মরাগ 
(Heart Disease) 

 িাই মপ্রিার  
(Hypertension - high blood pressure) 

 জইুস  
(Kosher) 

 ল মপ্রিার  
(Low Blood Pressure) 

 ল মসাহডয়াম 
(Low Sodium) 

 রান্না না করা  
(No/Limited Cooking Equipment) 

 হিজ খাবার  
(No Refrigeration) 

 বাোম অযালাহজণ  
(Peanut Allergy/Sensitivity) 

 সামুহিক খাবার অযালাহজ 
(Seafood Allergy/Sensitivity) 

 সালফাইে সমসযা 
(Sulfite Sensitivity) 

 েজমজো অযালহজ 
(Tomato Allergy/Sensitivity) 

 কাে বাোম অযালাহজণ  
(Tree Nut Allergy/Sensitivity) 

 মভজান  
(Vegan) 

 মভজজজেহরয়ান  
(Vegetarian)  

  

 অন্নহকছু  (Other  - Please specify) 



 

 

পরত /পরি (Spouse/Significant Other Information) 

ফশষ নাে  
(Last Name) 

 

জন্মতারিখ  
(Date of Birth)                                    

 হযাাঁ (Yes) না (No) 
সটীক জন্মতারিখ  
(Estimated DOB?) 

প্রথে নাে  
(First Name) 

 

  রলঙ্গ  (Gender)  

 মহিলা   
(Female) 

 হিজড়া  
(Transgendered) 

 পুরুষ    
(Male) 

 অপ্রকাহিত  
(Undisclosed) 

জারতভুক্ত (Ethnicity) টিক হিহ্ন হেন (check all that apply)  

 
আলাস্কা স্থানীয়/আজলউত/এহস্কজমা 
(Alaska Native/Aleut/Eskimo)  

কৃষ্ণবণণ/ আহিকান আজমহরকান 
(Black/African American)  

এহিয়ান 
(Asian)  

প্রজযাজয নয় 
(None) 

 
ভারতীয় আজমহরকান/ আহে আজমহরকান 
(American Indian/Native American)  

আরব আজমহরকান 
(Arab American)  

হিস্পাহনক/লযাটিজনা 
(Hispanic/Latino)  

অনযহকছু  
(Other) 

 
মধযপ্রািয/উত্তর আহিকান 
(Middle Eastern/North African)  

প্রিান্ত দ্বীপ 
(Pacific Islander)  

মেতবণণ/ইঙ্গ 
(White/Anglo)  

অপ্রকাহিত 
(Undisclosed) 

   সম্পকক  (Relationship) 

 পহত /পহত্ন 
(Spouse) 

 হিশু  
(Child) 

 হপতামাতা 
(Parent) 

 ভাইজবান 

(Sibling) 

 নাতী/ নাতনী 
(Grandchild) 

 োো/ োহে 

(Grandparent) 

 অন্নহকছু  

(Other) 

 বয়জফন্ড/গালজিন্ড  
(Boyfriend/Girlfriend) 

 সাধারন আইনগত সঙ্গী 
(Common-Law Partner) 

  
(Friend) 

 অপ্রকাহিত 

(Undisclosed) 

  
 

স্ব রিরিত (টিক রিি রিন) (Self-Identifies As - Select all that apply)  

ফিখাশুনা কিাি োনুষ: 
(টিক রিি রিন)  
Caretaker for:  
(select all that apply)  

 হিশু 
Children  

অক্ষম 
Disabled 

 
বৄদ্ধ 
Elderly   

পরিবহন: (Transportation Type)    

 হকছুনা  
(None) 

 মিজে 
(Walking) 

 গনপহরবিন  
(Public Transportation) 

 যানবািন 
(মাহলকানাধীন) 
(Vehicle-owned) 

 যানবািন  
(ভাড়ায়) 
(Vehicle - ride w/someone) 

 সাইজকল 
(Biking) 

 মকব/েযাহি/পণয 
(Cab/Taxi/Uber) 

 

গভণ বতী  
(Pregnant)  

মানহসক অসুস্থতা  
(Mental Illness)  

মপাষা খােয হনরাপত্তািীনতা  
(Pet Food Insecurity)   

অপ্রকাহিত 
(Undisclosed) 

 

স্তনপান করাজল  
(Breastfeeding)  

সসহনক  
(Veteran)   

অনযহকছু: 
(Other)  

প্রজযাযয নয় 
(N/A) 

 

প্রসজবর  
(Postpartum)  

অবসরপ্রাপ্ত   
(Retired)     

 অক্ষে: 
(Disabled) 

 কাজ করজত সক্ষম 
(Able to work) 

 কাজ করজত অক্ষম 
(Unable to work) 



 

 

 অপ্রকাহিত  
Undisclosed  

 মনা ইনকাম  
No Income 

ফুল োইম  
Full Time Employment $ 

পার োইম  
Part Time Employment 

$ 

হনজস্ব কাজ  
Self Employed 

$ 

আজনমপ্লজয়ড  
Unemployment 

$ 

হভ এ সুহবধা  
VA Benefits 

$ 

ভরনপূষন 
Alimony 

$ 

হরোইএর 
(Pension/Retirement) 

$ 

আমেি উৎস (Income Sources - Monthly - include dollar amount) 

হিশুর সািাযয 
(Child Support) 

$ 

পাহলত হিি 
(Foster Care) 

$ 

ভাড়া আয় 
(Rental Income) 

$ 

রয়াহলটি আয় 
(Royalty Income) 

$ 

হিক্ষানহবহস  
(Apprenticeship) 

$ 

পহরবাজরর সািাযয 
(Family Gifts/Support) 

$ 

ছাত্র বৃহত্ত 
(Student Financial Aid) 

$ 

সরসোল রসকুরিটি (Social Security)  

অবসর  
(Retirement - SSR) 

$ হজহবত 
(Survivor’s - SSS) 

$ 

সিযুহগ সািাযয 
(Supplemental -SSI) 

$ অক্ষম  
(Disability - SSD) 

$ 

বৃরি (Stipend)  

হিক্ষানহবহস  
(Apprenticeship) 

$ 

ভজলনটিয়ার  
(Volunteer) 

$ 

কমণসাংস্থার উনযয়ন  
(Workforce Development) 

$ 

রিজ কাডক   (Bridge Card) 

ফুড স্টযাম্প 
(SNAP)  

$ 

উইক  
(WIC) 

$ 

কযাি সািাযয 
(Cash Assistance) 

$ 

কামজি নেুনা (Employment Type)  

 হকছুনা  
(None)  

হমহলোহর  
(Military)  

হবহভন্ন কাজ  
(Multiple Jobs)  

মপাস্ট মাধযহমক ছাত্র  
(Post Secondary Student)  

মমৌসুহম  
(Seasonal)  

ফুল োইম  
(Full Time)  

পার োইম  
(Part-Time) 

 অবসর 
(Retired)  

অনযহকছু 
(Other)  

অপ্রকাহসত  
(Undisclosed)  

কমণিালার উন্নয়ন, প্রাক হিক্ষাহনবাস, সাটিহফজকিন প্রহিক্ষণ 
(Workforce Development/Pre-Apprenticeship/Certification Training)        

 ইন্টানণহিপ 
(Apprenticeship/Internship) 

 অেণ প্রোন  
(Paid)  

 অববতহনক 
(Unpaid) 

  

  

  

  

সাহাযয পান  (Assistance Received)  

  অন্ধ অেবা অক্ষম 
(Aid to the Blind or Disabled) 

 কযাি মবহনহফে 
(FIP/TANF/AFDC/Cash Benefits) 

 মফাকাস মিাপ 
(CSFP - Commodity Supplemental Food Program/Focus  Hope) 

 সিায়তা িহি 
(Energy Assistance) 

 ফুড স্টযাম্প 
(FAP/SNAP/Food Benefits) 

 ভাউিার  
(Housing Voucher Choice Program (HVCP)/Section 8) 

  মিড স্টােণ  
(Headstart/Early Headstart) 

  
(Children’s Health Insurance Plan (CHIP) 

 সু্কজলর খাবার  
(School Meals (Free/Reduced Lunch) 

 মমহডজকইড  
(Medicaid) 

 মমহডজকয়ার  
(Medicare) 

 সসহনক ভাতা  
(Vet’s Aid) 

 সামার খাবার  
(Summer Meals/Meet Up & Eat Up) 

 কহমহনউটি খাবার  
(Community Meals/Meals on Wheels) 

উইক 
(WIC) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          



 

 

 অনযানয সিসয (Additional Household Member)                                                        

ফশষ নাে  
(Last Name) 

 

জন্মতারিখ  
(Date of Birth)                                    

 হযাাঁ (Yes) না (No) 
সটীক জন্মতারিখ  
(Estimated DOB?) 

প্রথে নাে  
(First Name) 

 

  রলঙ্গ  (Gender)  

 মহিলা   
(Female) 

 হিজড়া  
(Transgendered) 

 পুরুষ    
(Male) 

 অপ্রকাহিত  
(Undisclosed) 

   সম্পকক  (Relationship) 

 পহত /পহত্ন 
(Spouse) 

 হিশু  
(Child) 

 হপতামাতা 
(Parent) 

 ভাইজবান 

(Sibling) 

 নাতী/ নাতনী 
(Grandchild) 

 োো/ োহে 

(Grandparent) 

 অন্নহকছু  

(Other) 

 বয়জফন্ড/গালজিন্ড  
(Boyfriend/Girlfriend) 

 সাধারন আইনগত সঙ্গী 
(Common-Law Partner) 

  
(Friend) 

 অপ্রকাহিত 

(Undisclosed) 

  
 

স্ব রিরিত (টিক রিি রিন) (Self-Identifies As - Select all that apply)  

ফিখাশুনা কিাি োনুষ: 
(টিক রিি রিন)  
Caretaker for:  
(select all that apply)  

 হিশু 
Children  

অক্ষম 
Disabled 

 
বৄদ্ধ 
Elderly   

পরিবহন: (Transportation Type)    

 হকছুনা  
(None) 

 মিজে 
(Walking) 

 গনপহরবিন  
(Public Transportation) 

 যানবািন 
(মাহলকানাধীন) 
(Vehicle-owned) 

 যানবািন  
(ভাড়ায়) 
(Vehicle - ride w/someone) 

 সাইজকল 
(Biking) 

 মকব/েযাহি/পণয 
(Cab/Taxi/Uber) 

 

গভণ বতী  
(Pregnant)  

মানহসক অসুস্থতা  
(Mental Illness)  

মপাষা খােয হনরাপত্তািীনতা  
(Pet Food Insecurity)   

অপ্রকাহিত 
(Undisclosed) 

 

স্তনপান করাজল  
(Breastfeeding)  

সসহনক  
(Veteran)   

অনযহকছু: 
(Other)  

প্রজযাযয নয় 
(N/A) 

 

প্রসজবর  
(Postpartum)  

অবসরপ্রাপ্ত   
(Retired)     

 অক্ষে: 
(Disabled) 

 কাজ করজত সক্ষম 
(Able to work) 

 কাজ করজত অক্ষম 
(Unable to work) 

সাহাযয পান  (Assistance Received)  

  অন্ধ অেবা অক্ষম 
(Aid to the Blind or Disabled) 

 কযাি মবহনহফে 
(FIP/TANF/AFDC/Cash Benefits) 

 মফাকাস মিাপ 
(CSFP - Commodity Supplemental Food Program/Focus  Hope) 

 সিায়তা িহি 
(Energy Assistance) 

 ফুড স্টযাম্প 
(FAP/SNAP/Food Benefits) 

 ভাউিার  
(Housing Voucher Choice Program (HVCP)/Section 8) 

  মিড স্টােণ  
(Headstart/Early Headstart) 

  
(Children’s Health Insurance Plan (CHIP) 

 সু্কজলর খাবার  
(School Meals (Free/Reduced Lunch) 

 মমহডজকইড  
(Medicaid) 

 মমহডজকয়ার  
(Medicare) 

 সসহনক ভাতা  
(Vet’s Aid) 

 সামার খাবার  
(Summer Meals/Meet Up & Eat Up) 

 কহমহনউটি খাবার  
(Community Meals/Meals on Wheels) 

উইক 
(WIC) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

জারতভুক্ত (Ethnicity) টিক হিহ্ন হেন (check all that apply)  

 
আলাস্কা স্থানীয়/আজলউত/এহস্কজমা 
(Alaska Native/Aleut/Eskimo)  

কৃষ্ণবণণ/ আহিকান আজমহরকান 
(Black/African American)  

এহিয়ান 
(Asian)  

প্রজযাজয নয় 
(None) 

 
ভারতীয় আজমহরকান/ আহে আজমহরকান 
(American Indian/Native American)  

আরব আজমহরকান 
(Arab American)  

হিস্পাহনক/লযাটিজনা 
(Hispanic/Latino)  

অনযহকছু  
(Other) 

 
মধযপ্রািয/উত্তর আহিকান 
(Middle Eastern/North African)  

প্রিান্ত দ্বীপ 
(Pacific Islander)  

মেতবণণ/ইঙ্গ 
(White/Anglo)  

অপ্রকাহিত 
(Undisclosed) 



 

 

 অনযানয সিসয (Additional Household Member)                                                        

ফশষ নাে  
(Last Name) 

 

জন্মতারিখ  
(Date of Birth)                                    

 হযাাঁ (Yes) না (No) 
সটীক জন্মতারিখ  
(Estimated DOB?) 

প্রথে নাে  
(First Name) 

 

  রলঙ্গ  (Gender)  

 মহিলা   
(Female) 

 হিজড়া  
(Transgendered) 

 পুরুষ    
(Male) 

 অপ্রকাহিত  
(Undisclosed) 

   সম্পকক  (Relationship) 

 পহত /পহত্ন 
(Spouse) 

 হিশু  
(Child) 

 হপতামাতা 
(Parent) 

 ভাইজবান 

(Sibling) 

 নাতী/ নাতনী 
(Grandchild) 

 োো/ োহে 

(Grandparent) 

 অন্নহকছু  

(Other) 

 বয়জফন্ড/গালজিন্ড  
(Boyfriend/Girlfriend) 

 সাধারন আইনগত সঙ্গী 
(Common-Law Partner) 

  
(Friend) 

 অপ্রকাহিত 

(Undisclosed) 

  
 

স্ব রিরিত (টিক রিি রিন) (Self-Identifies As - Select all that apply)  

ফিখাশুনা কিাি োনুষ: 
(টিক রিি রিন)  
Caretaker for:  
(select all that apply)  

 হিশু 
Children  

অক্ষম 
Disabled 

 
বৄদ্ধ 
Elderly   

পরিবহন: (Transportation Type)    

 হকছুনা  
(None) 

 মিজে 
(Walking) 

 গনপহরবিন  
(Public Transportation) 

 যানবািন 
(মাহলকানাধীন) 
(Vehicle-owned) 

 যানবািন  
(ভাড়ায়) 
(Vehicle - ride w/someone) 

 সাইজকল 
(Biking) 

 মকব/েযাহি/পণয 
(Cab/Taxi/Uber) 

 

গভণ বতী  
(Pregnant)  

মানহসক অসুস্থতা  
(Mental Illness)  

মপাষা খােয হনরাপত্তািীনতা  
(Pet Food Insecurity)   

অপ্রকাহিত 
(Undisclosed) 

 

স্তনপান করাজল  
(Breastfeeding)  

সসহনক  
(Veteran)   

অনযহকছু: 
(Other)  

প্রজযাযয নয় 
(N/A) 

 

প্রসজবর  
(Postpartum)  

অবসরপ্রাপ্ত   
(Retired)     

 অক্ষে: 
(Disabled) 

 কাজ করজত সক্ষম 
(Able to work) 

 কাজ করজত অক্ষম 
(Unable to work) 

সাহাযয পান  (Assistance Received)  

  অন্ধ অেবা অক্ষম 
(Aid to the Blind or Disabled) 

 কযাি মবহনহফে 
(FIP/TANF/AFDC/Cash Benefits) 

 মফাকাস মিাপ 
(CSFP - Commodity Supplemental Food Program/Focus  Hope) 

 সিায়তা িহি 
(Energy Assistance) 

 ফুড স্টযাম্প 
(FAP/SNAP/Food Benefits) 

 ভাউিার  
(Housing Voucher Choice Program (HVCP)/Section 8) 

  মিড স্টােণ  
(Headstart/Early Headstart) 

  
(Children’s Health Insurance Plan (CHIP) 

 সু্কজলর খাবার  
(School Meals (Free/Reduced Lunch) 

 মমহডজকইড  
(Medicaid) 

 মমহডজকয়ার  
(Medicare) 

 সসহনক ভাতা  
(Vet’s Aid) 

 সামার খাবার  
(Summer Meals/Meet Up & Eat Up) 

 কহমহনউটি খাবার  
(Community Meals/Meals on Wheels) 

উইক 
(WIC) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

জারতভুক্ত (Ethnicity) টিক হিহ্ন হেন (check all that apply)  

 
আলাস্কা স্থানীয়/আজলউত/এহস্কজমা 
(Alaska Native/Aleut/Eskimo)  

কৃষ্ণবণণ/ আহিকান আজমহরকান 
(Black/African American)  

এহিয়ান 
(Asian)  

প্রজযাজয নয় 
(None) 

 
ভারতীয় আজমহরকান/ আহে আজমহরকান 
(American Indian/Native American)  

আরব আজমহরকান 
(Arab American)  

হিস্পাহনক/লযাটিজনা 
(Hispanic/Latino)  

অনযহকছু  
(Other) 

 
মধযপ্রািয/উত্তর আহিকান 
(Middle Eastern/North African)  

প্রিান্ত দ্বীপ 
(Pacific Islander)  

মেতবণণ/ইঙ্গ 
(White/Anglo)  

অপ্রকাহিত 
(Undisclosed) 
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