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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

িজম্মািবহীন িপতামাতার অিধকার ও দািয়তব্সমূহ 
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities 

 

িডিভশন অব চাইল্ড সােপাটর্  (িডিসএস): 
1. িশশ ুসহায়তা আেদশ এবং িচিক�সা সহায়তার দায়সমূহ পৰ্িতষ্ঠা ও বলব� কের। 
2. সম্ভাবয্ পিরবতর্ন সাধেনর জনয্ িশশু সহায়তা আেদশ পযর্ােলাচনা কের। 
3. ওয়ািশংটন েস্টট সােপাটর্  েরিজিস্টৰ্ (ডািব্লউএসএসআর)-এর মাধয্েম িশশ ুসহায়তার অথর্ গৰ্হণ, েরকডর্  এবং িবতরণ কের। 

িজম্মািবহীন িপতামাতা 
আপিন একজন িজম্মািবহীন িপতামাতা। িজম্মািবহীন িপতামাতা হেচ্ছন একজন পৰ্কৃত িপতা, অথবা একজন সব্ীকৃত দত্তক বা রায়পৰ্াপ্ত িপতা, পৰ্কৃত মাতা, অথবা রায়পৰ্াপ্ত বা দত্তক মাতা 
যােক অবশয্ই তার িনভর্রশীল সন্তানেক আিথর্ক সহায়তা পৰ্দান করেত হেব। েস্টট এবং েফডােরল আইন এই দািয়তব্ আেরাপ কের। 

িশশু সহায়তার অথর্পিরেশাধ 
সাধারণত িশশ ুসহায়তার অথর্ আপনােক পিরেশাধ করেত হেব। আপনার িশশ ুসহায়তার অথর্ পিরেশােধর আবশয্কতা সম্পেকর্  অবিহত কের িডিসএস আপনােক একিট িবজ্ঞিপ্ত পৰ্দােনর পর  
ডািব্লউএসএসআর অনয্ েকান েকান েগাষ্ঠীগত আদালত বা িশশ ুসহায়তা সংস্থা, অথবা অনয্ রােজয্র আদালত বা িশশ ুসহায়তা এেজিন্স ছাড়া অনয্ কাউেক পাঠােনা েপেমেন্টর জনয্,  
িডিসএস আপনার অয্াকাউেন্ট অথর্ জমা করেব না। এই আেদেশর সমথর্েন অপর েকান পক্ষেক সরাসির অথর্ পৰ্দােনর জনয্ িডিসএস আপনার অয্াকাউেন্ট টাকা জমা করেব না যিদ না 
েসাশয্াল অয্াডিমিনেস্টৰ্শন, িডপাটর্ েমন্ট অব েলবার অয্ান্ড ইন্ডািস্টৰ্জ, অথবা েকান িশশু সহায়তা দায় পালেন িডপাটর্ েমন্ট অব েভটারান অয্ােফয়াসর্ এর নয্ায় েকান িনভর্রশীল সিুবধার জনয্ 
অথর্ পিরেশােধর উেদ্দেশয্ েকান সংস্থা েথেক অথর্ পিরেশািধত হয়।  
1. অনয্ েকান েস্টট অথবা েকান েগাষ্ঠীগত িশশ ুসহায়তা সংস্থা অথবা েকান েস্টট বা েগাষ্ঠীগত আদালত তােদর িনকট অথর্ পিরেশােধর জনয্ আপনােক অনেুরাধ জানােল তা অিবলেমব্ 

িডিসএস’েক অবিহত করনু। 
2. িনেচ েদওয়া িডিসএস-এর িঠকানা ছাড়া অনয্ কােরা িনকট অথর্ পিরেশাধ করেবন না, যিদ না িডিসএর-এর পক্ষ েথেক িলিখতভােব আপনােক জানােনা হয় েয আমরা আপনার 

েকসিটর সমািপ্ত েটেনিছ।   
আপনােক যাবতীয় সহায়তার অথর্ পিরেশাধ করেত হেব ওয়ািশংটন েস্টট সােপাটর্  েরিজিস্টৰ্ (ডািব্লউএসএসআর) বরাবর। িনেম্নর েয েকান পদ্ধিত বয্বহার কের আপিন অথর্ পিরেশাধ করেত পােরন: 
1. েবতন হেত কতর্ ন। অিধকাংশ সহায়তা আেদশ েবতন েথেক কতর্ নপূবর্ক সহায়তার অথর্ আদােয়র ক্ষমতা িডিসএস’েক েদয় অথবা ডািব্লউএসএসআর-এর মাধয্েম অথর্ পৰ্দােনর িবধান রােখ। আপনার 

আেদেশ িডিসএস’েক এরপূ ক্ষমতা েদওয়া হেল িডিসএস েবতন হেত কতর্ েনর মাধয্েম সহায়তার অথর্ আদােয়র েচষ্টা চালােব।  
2. বয্িক্তগত েচক, মািন অডর্ ার, সািটর্ ফােয়ড েচক, অথবা কয্ািশয়ার’স েচক। যাবতীয় েচক এবং মািন অডর্ ােরর েচক পাঠান িনেচর িঠকানায়: 
   WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY 
  PO BOX 45868 
  OLYMPIA WA  98504-5868 
3. ইেলক্টৰ্িনক ফান্ড টৰ্ান্সফার (ইএফিট)। ইএফিট েচিকং অথবা েসিভংস অয্াকাউন্ট হেত পৰ্িত মােস সব্য়ংিকৰ্য়ভােব সহায়তার অথর্ কতর্ েনর সেুযাগ পৰ্দান কের থােক। ইএফিট সম্পেকর্  আরও 

তথয্ জানেত 800-468-7422 নমব্ের েফান করনু। 
4. ইন্টারেনট: ইন্টারেনেট অথর্ পিরেশােধর মাধয্েম েচিকং অথবা েসিভংস অয্াকাউন্ট হেত পৰ্িত মােস সব্য়ংিকৰ্য়ভােব সহায়তার অথর্ কতর্ েনর সুেযাগ রেয়েছ। আরও তথয্ জানেত 

https://secureaccess.wa.gov. -এিডিসএস-এর ওেয়বসাইট পিরদশর্ন করনু। 
5. েকৰ্িডট বা েডিবট কাডর্ । আরও তথয্ জানেত http://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/creditdebit-card-payments-এ িডিসএস-

এর ওেয়বসাইট পিরদশর্ন করনু।   
অপযর্াপ্ত অথর্ জমা থাকার কারেণ আপনার বয্াংক আপনার েকান েচক পৰ্তয্াখয্ান করেল বা েকান ইএফিট বা ইন্টারেনট েপেমন্ট অনার করেত বয্থর্ হেল িডিসএস ভিবষয্ত পৰ্েদয়সমহূ গৰ্হণ করেব শধুুমাতৰ্ নগদ 
অথর্, মািন অডর্ ার, কয্ািশয়ার’স েচক, সািটর্ ফােয়ড েচক, অথবা েবতন হেত কতর্ েনর মাধয্েম। 
সকল অথর্ পিরেশাধ এবং েযাগােযােগর েক্ষেতৰ্  IN                                          এই অয্াকাউন্ট নমব্রিট উেল্লখ করনু। 
যিদ আপনার সন্তােনর (বা সন্তানেদর) জনয্ আিথর্ক সহায়তা আপনার পিরেশাধ না করার পেক্ষ আইনগত কারণ থােক অথবা যিদ িডিসএস ভুলকৰ্েম আপনােক এই পৰ্িকৰ্য়ায় সম্পকৃ্ত কের 
থােক, তাহেল অিবলেমব্ তা িডিসএস’েক অবিহত করনু। 
যিদ িডিসএস আপনােক সূিচত কের েয আমরা আপনার সহায়তা বাধয্বাধকতা সংগৰ্হ স্থিগত করিছ, আপনার বাধয্বাধকতা ভিবষয্েত সংগহৃীত হেত পাের। িডিসএস এই পদেক্ষপ গৰ্হেণর 
পূেবর্ আপনােক সূিচত করেব।  
যিদ আপিন েজল, কারাগার, বা সংেশাধনাগাের ছয় মােসরও েবিশ আটক থােকন বা সাজাপৰ্াপ্ত হেয় থােকন তেব পৰ্িতিট িশশ ুসহায়তা আেদেশর জনয্ আপনার িশশ ুসহায়তা আেদশ 
সামিয়কভােব পৰ্িত মােস $10  হৰ্াস (ছাড়) করা হেত পাের। আপিন, িজম্মাযকু্ত িপতামাতা, বা িডিসএস ছােড়র জনয্ অনেুরাধ করেত পােরন। যিদ আপনার েক্ষেতৰ্ ছাড় পৰ্েযাজয্ হয়, 
তেব আপিন আপিন ছােড়র শতর্ ািদ বয্াখয্া কের িডিসএেসর কাছ েথেক িবজ্ঞিপ্ত পােবন এবং একমত না হেল পৰ্িতিট বয্িক্তর শুনািন চাওয়ার অিধকার রেয়েছ। আপনার মিুক্ত পাওয়ার পের 
এই পিরমাণিট চতুথর্ মােস সহায়তা আেদেশর 50% এ বিৃদ্ধ পােব এবং মিুক্ত পাওয়ার এক বছর পের আবার মূল পিরমােণর 100% এ বিৃদ্ধ পােব 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0
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িচিক�সা সহায়তার দায় 
 
যিদ আপনার সহায়তার আেদেশ আপনার সন্তানেদর জনয্ সব্াস্থয্ িবমা সিুবধা পৰ্দান আপনার জনয্ আবিশয্ক করা হয়, তাহেল আপনার দায় বলব� করেত িডিসএস বয্বস্থা গৰ্হণ করেব। 
যিদ আপনার সহায়তার আেদেশর আবশয্কতা অনযুায়ী নগদ অেথর্ িচিক�সা সহায়তা আপনার পৰ্দান করেত হয়, তাহেল কী পিরমাণ অথর্ আপিন ডলাের পিরেশাধ করেবন তা িডিসএস 
িনধর্ারণ করেব এবং আদায় করেব। 
1. আপনার সহায়তার আেদেশ উেল্লখ থাকা িশশ(ুেদ)র জনয্ সব্াস্থয্ িবমার আওতা সম্পিকর্ ত েকান িকছু পিরবিতর্ত হেল অিবলেমব্ িডিসএস’েক জানান। 
2. নগদ অেথর্ িচিক�সা সহায়তা’র অন্তভুর্ক্ত রেয়েছ অেফরতেযাগয্ িচিক�সা বয্েয়র আনপুািতক ভাগ এবং সব্াস্থয্ িবমা পৰ্দান না করার েক্ষেতৰ্ আপনার সহায়তার আেদশ কতৃর্ক আবিশয্ক হেয় থাকেল, 

একিট েমিডেকল িপৰ্িময়ােমর অংশ (নগদ অেথর্)। 
যিদ আপনার সহায়তার আেদশ অনযুায়ী সব্াস্থয্ িবমা সিুবধার অথর্ অথবা িবমা বিহভূর্ত িচিক�সা বয্েয়র অথর্ িজম্মাযকু্ত িপতামাতার পিরেশাধ করেত হয়, তাহেল আপিন িশশ ুসহায়তার 
পূণর্ বলব�করেণর জনয্ আেবদন জানােত পােরন এবং: 
1. সব্াস্থয্ িবমা পৰ্দােনর জনয্ িজম্মাযকু্ত িপতামাতার দায় বলব�করেণ িডিসএস’েক অনেুরাধ জানােত পােরন। আপনার মামলার পিরিস্থিত িবেবচনাসােপেক্ষ িডিসএস দায় বলব� করেত 

পাের। 
2. িজম্মাযকু্ত িপতামাতার িনকট েথেক WAC 388-14A-1020–এর িবধান অনুসাের েকােপেমন্ট, কতর্নসমূহ, এবং িপৰ্িময়াম সহকাের িবমা বিহভূর্ত িচিক�সা বয্য় আদােয়র 

জনয্ িডিসএস’েক অনেুরাধ জানােত পােরন। 
যিদ আপনার সহায়তার আেদশ অনযুায়ী সব্াস্থয্ িবমা, েমিডেকল িপৰ্িময়ােমর অংশ, অথবা WAC 388-14A-1020–এ বিণর্ত িবমা বিহভূর্ত িচিক�সা বয্েয়র অথর্ িজম্মাযকু্ত 
িপতামাতার পিরেশাধ করেত না হয়, তাহেল আপনার আেদশ সংেশাধেনর লেক্ষয্ এিট পযর্ােলাচনার জনয্ িডিসএস’েক অনেুরাধ জানােত পােরন, অথবা এিট সংেশাধেনর িপিটশন বা আিজর্  
আপিন িনেজই েপশ করেত পােরন। 

আিপেলর পৰ্কার 
কনফােরন্স েবাডর্ । কনফােরন্স েবাডর্  হেচ্ছ একিট পৰ্শাসিনক (আদালত-বিহভূর্ত) িডিসএস পৰ্িকৰ্য়া যা িবিভন্ন িববাদ িনষ্পিত্তেত, নীিতমালা বয্াখয্া করেত, এবং ঘটনাবলী সসু্পষ্ট করেত 
বয্বহূত হয়। 
1. কনফােরন্স েবাডর্  আদালেতর আেদশ-িভিত্তক এবং আদালেতর আেদশ-িবহীন উভয় পৰ্কার িশশ ুসহায়তার মামলাসমহূ পযর্ােলাচনা করেত পাের। 
2. কনফােরন্স েবাডর্  আপনার সেঙ্গ েকানরূপ সাক্ষা� বয্িতেরেক িসদ্ধান্ত জাির করেত পাের। যিদ আপনার সাক্ষােতর সুেযাগ থােক, তাহেল আপিন আপনার িবষয়িট িডিসএস 

বয্বস্থাপনার সেঙ্গ আেলাচনা করেত পােরন, যারা িডিসএস-এর পূবর্বত� িসদ্ধান্ত পিরবতর্ েনর ক্ষমতা রােখ। কনফােরন্স েবাডর্  আমােদর স্টাফেদর গহৃীত বয্বস্থা পিরবতর্ েন সক্ষম, 
তেব আইন দব্ারা িবধানকৃত েকান পদেক্ষপ পিরবতর্ েন সক্ষম নয়।  

মীমাংসা পৰ্িকৰ্য়া (শনুািন)। শনুািনও এক পৰ্কার পৰ্শাসিনক (আদালত-বিহভূর্ত) পৰ্িকৰ্য়া। শনুািন কনফােরন্স েবােডর্ র েচেয় অিধক আনষু্ঠািনক, তেব এিট আদালেতর পদেক্ষেপর তুলনায় 
কম আনষু্ঠািনক। 
1. েস্টেটর আইন অনযুায়ী শধুমুাতৰ্ অল্প িকছু পিরিস্থিতর েক্ষেতৰ্ শনুািনর সুেযাগ রেয়েছ। যিদ িডিসএস আপনােক একিট েনািটস পৰ্দান কের, তাহেল ঐ েনািটেস বলা থাকেব শনুািন 

পৰ্াথর্নার অিধকার আপনার রেয়েছ িক না। শনুািনেত একজন অয্াডিমিনেস্টৰ্িটভ ল’ জাজ (এএলেজ) সভাপিততব্ কেরন। এএলেজ’গণ িডিসএস-এর কমর্চারী নন। 
2. শনুািনেত এএলেজ আপনার েকস পযর্ােলাচনা কের এবং আপনার িববােদর িবষেয় একিট রায় পৰ্দান কের। আপনার িশশু সহায়তার আেদশ বলব� করা েথেক িডিসএস’েক িবরত রাখেত হেল 

আপনােক অবশয্ই েনািটস পৰ্ািপ্তর 20 িদবস (যিদ ওয়ািশংটন েস্টেট েনািটসিট েপেয় থােকন) অথবা 60 িদবস (যিদ ওয়ািশংটন েস্টেটর বাইের েনািটসিট েপেয় থােকন) সমেয়র মেধয্ 
শনুািনর আেবদন করেত হেব।  
a.  20 বা 60 িদবস সময়সীমার পেরও আপিন শনুািনর অনেুরাধ জানােত পােরন। তেব এেক্ষেতৰ্ িডিসএস আপনার সহায়তার আেদশ বলব� রাখেব, যতক্ষণ না আমরা 

শনুািনর েকান িসদ্ধান্ত হােত পাই। শনুািনর রােয়র জনয্ অেপক্ষমান থাকাকােল আদায়কৃত অেথর্র জনয্ িডিসএস েকানরূপ ক্ষিতপূরণ পৰ্দান করেব না। 
b.  যিদ আপিন েনািটস পৰ্ািপ্তর এক বছেররও েবিশ সময় পের শনুািনর আেবদন জানান, তাহেল আপনােক উপযুক্ত কারণ পৰ্দশর্ন (িবলিমব্ত অনেুরােধর জনয্ যথাযথ যিুক্ত 

উপস্থাপন) করেত হেব। এএলেজ আপনার িবলিমব্ত আেবদন নাও গৰ্হণ করেত পাের। তেব শনুািনর জনয্ িবলিমব্ত অনেুরােধর পেক্ষ যথাযথ যিুক্ত উপস্থাপন করেত না 
পারেলও আপনার ভিবষয্ত িশশু সহায়তা দায় সংেশাধেনর অিধকার আপনার থাকেত পাের। 

3. এএলেজ’র িসদ্ধােন্তর একিট পৰ্িতিলিপ আপনােক ডাকেযােগ েপৰ্রণ করা হেব। এএলেজ’র িসদ্ধােন্ত আপনার আিপেলর অিধকার সম্পিকর্ ত তথয্ থাকেব।  
4. পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্, আমরা শনুািনর অনেুরাধ েপেল আপনার সহায়তা আেদেশর উভয় পক্ষেক িডিসএস অবিহত করেব। উভয় পক্ষ শনুািনেত অংশ িনেত পারেব। 
আপনার েকান পৰ্শ্ন থাকেল: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
িভতের          কিলং এিরয়ার           
বাইের          কিলং এিরয়ার           

বাক অথবা শৰ্বণ পৰ্িতবিন্ধতব্ সম্পন্নেদর জনয্ িটিটওয়াই/িটিডিড পিরেষবার সিুবধা রেয়েছ। 
www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support -এ আমােদর ওেয়বসাইট পিরদশর্ন করনু। 

জািত, গাতৰ্বণর্, জািতগত উ�সমূল, িবশব্াস, ধমর্, ৈলিঙ্গক পিরচয়, বয়স, অথবা পৰ্িতবিন্ধেতব্র কারেণ িনেয়াগ, পিরেষবাসমূহ, অথবা এই কমর্সূিচর কমর্কাণ্ডসমূেহর েয েকান িবষেয় েকান বয্িক্তর সেঙ্গ ৈবষময্ করা হেব না। 
অনেুরাধকৰ্েম এই ফমর্িট িবকল্প আিঙ্গেক বা ফরময্ােট পাওয়া যােব। 

 


