
জরির ভাড়া সহায়তার অনদুান  
(ওয়ান-শট িডল)

ওয়ান-শট িডল কী?

�� উপাজর্ নকারী িনউ ইয়কর্ বাসীর জরির চািহদা পূরেণর ে�ে� জরির সহায়তার একিট অনেুরাধ। এই সহায়তা একািধক পিরি�িতেত 
কােজ লাগােনা েযেত পাের। ওয়ান-শট িডল েয সব পিরি�িতেত সব েথেক েবিশ বয্বহৃত হয় তার মেধয্ একিট হল উে�দ �িতহত করার 
জনয্ ভাড়া সহায়তা।

ঘর ভাড়া বা ব�কী সং�া� ওয়ান-শট িডেলর জনয্ আেবদন করেত আমােক কী করেত হেব?

• যিদ আদালেতর আেদশ থােক, তাহেল েয েকানও চুি� বা আদালেতর আেদেশর কিপ 
 

• আপনােক অবশয্ই একিট নগদ সহায়তার আেবদন জমা িদেত হেব, েযখােন বলা থাকেব েয এিট েকবল জরির সহায়তার উে�েশয্ 
 (নীেচ কীভােব আেবদন করেবন িবভাগিট েদখুন)
 

• বািড়ওয়ালার েথেক মািসক ভাড়া ও বেকয়া ভাড়ার িববরণ েদওয়া আেছ এমন ের� িডমা�, িবল বা িচিঠ 

• বািড়র সকল সদেসয্র বতর্ মান আেয়র নিথ

• বািড়র �িতিট �া�বয়ে�র বাথর্ সািটর্ িফেকট বা েসাশয্াল িসিকউিরিট কাডর্  ও ফেটা আইিড কাডর্
 (রা�ীয়/ে�েটর আইেনর অধীেন আবশয্ক) 

• �েয়াজন হেল, তৃতীয় পে�র সাহােযয্র �িত�িতর নিথ
 

• িলজ (আেবদনকারীর নােম)

• সমবায় সিমিত, কনডিমিনয়া�, ব�ক ও স�িত্ত কেরর েযাগয্ (েযাগয্তার শতর্  অনযুায়ী �েযাজয্ স�িত্তর ে�ে� িলেয়ন �েয়াজন হেব)

আেবদন পযর্ােলাচনা করার সময় HRA েকান েকান িবষয় িবেবচনা কের?

• সহায়তার চািহদা ও েসই সং�া� নিথ (েযমন, COVID-19 চাকির হারােনা)

• বেকয়া এড়ােত উপলভয্ স�েদর বয্বহার

• সােধয্র মেধয্ আবাসন

• �িতব�ীর মেতা েকােনা িবেশষ ঝঁুিকর িবষয় িবেবচনা করা

• ঘর ভাড়া পিরেশাধ করার একিট ভিবষয্ত পিরক�না

অনেুমাদেন কত সময় লােগ?

েকেসর আশ �েয়াজনীয়তা উপর িনভর্ র কের, সম� নিথ জমা েদওয়ার পর িস�া� িনেত 30-45 িদন সময় লাগেত পাের, িক� আদালেতর আেদেশ 
উি�িখত েপেমে�র তািরেখর আেগ িনধর্ারণ করা হেব। যিদ আপিন 30-45 িদেনর পর বা েপেমে�র তািরেখর আেগ েকানও িস�া� না পান, তাহেল 
আপিন ACCESS HRA-েত েকেসর পিরি�িত েদখেত পােরন অথবা আেরা তেথয্র জনয্ 718-557-1399 ন�ের HRA ইনেফালাইেন েফান করেত 
পােরন। 

কীভােব অনদুান জাির করা হয়?

�েয়াজন বেুঝ, েসই মেতা েচক সরাসির বািড়ওয়ালা বা আবাসন আদালেতর নােম জাির করা হয়।

*পিরবােরর েকানও সদসয্ বা ব�ু আপনােক সাহাযয্ করেত পাের। তােক এই �িত�িতর জনয্ �া�র করেত হেব।

*ওয়ান-শট িডল েপেত আপনােক সরকাির সহায়তার �াপক হেত হেব না।

* HRA-এর িনয়ম অনযুায়ী, আবাসন আদালেত আপনার েকােনা েকস থাকা বাধয্তামলূক নয়।



আেরা তেথয্র জনয্

 HRA ইনেফালাইন  
718-557-1399 

আবাসন আদালেতর উত্তর
www.housingcourtanswers.org 

আমােক িক পিরেশাধ করেত হেব?

ে�েটর িনয়ম অনযুায়ী, েবিশরভাগ মানষুেকই HRA-েক অ�ত িকছু অথর্ পিরেশাধ করেত হেব। তেব SSI পাে�ন এমন �াহকেদর জরির অনদুান 
পিরেশােধর �েয়াজন েনই ও িকছু ধরেনর বেকয়া পিরেশাধ করার দরকার েনই।

আেবদন �ি�য়ার অ� িহেসেব, যিদ বেকয়া ভাড়া িচি�ত হয়, তাহেল �াহকেক ACCESS HRA-এ আেবদন করার সময় ে�েটর এক�ট আবশয্ক 
পিরেশাধ চুি�েত সই করেত বলা হয়। িস�া� স�িলত িব�ি�িট েথেক ে�েটর আইেনর অধীেন আপনােক অনদুান পিরেশাধ করেত হেব িকনা তা 
জানেত পারেবন। 

আেগ আিম ওয়ান-শট িডল েপেয় থাকেল কী হেব?

আেগ ওয়ান-শট িডল েপেয় থাকেলও আপিন আবার আেবদন করেত পােরন। যিদ আপিন আেগর ওয়ান-শট িডল পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল 
আবার এই সুিবধা েপেত আপনার সমসয্া হেত পাের। আপনার পিরেশাধ করা থাকেল, আবার তা পাওয়ার সুেযাগ েবিশ থােক।  আপনােক HRA-এর 
কােছ পিরেশাধ না করার কারণ জানােত হেব।

ACCESS HRA বয্বহার কের কীভােব আেবদন করেবন

আপিন ACCESS HRA-এ নগদ সহায়তা আেবদন করার েপাটর্ ােলর মাধয্েম আপিন একিট ওয়ান-শট িডেলর জনয্ আেবদন করেত পােরন। 
আমরা অনলাইেন আেবদন �ি�য়ার সময় আপনার আিথর্ক সুর�া িনি�ত করেত জরির অনদুােনর �েয়াজন েনই তা িনি�ত করেত আমরা 
�� কির। অতএব, �িতিট ACCESS HRA নগদ সহায়তা অয্াি�েকশনিট জরির সূচক ��গিলর একিট িসিরজ িদেয় শর হয়। 

একবােরর জরির অনদুােনর (ওয়ান-শট িডল) জনয্ আেবদন করেত, আপনােক িন�িলিখত কাজ করেত হেব:

1.    ACCESS HRA-এ িগেয় লগইন (log-in) করন

2.    েহামেপেজর েমনরু িবক� েথেক ’Bene�ts’ িল� েবেছ িনন

3.    ‘Start a New Application’ েবেছ িনন

4.    ‘Select Application’ েপেজর ‘Cash Assistance’ িবক�িট েবেছ িনন

5.    পেরর �েযাজয্ জরির িনেদর্শক িচি�ত কের ‘Next’-এ ি�ক করন 

6.    আপিন েয ধরেনর সুিবধার জনয্ আেবদন করেত চান েসিট েবেছ িনন। িতনিট িবক� হল: নগদ সহায়তা, ওয়ান-শট িডল অথবা 
       নগদ সহায়তা বােদ িশশ পিরচযর্া (Child Care without Cash Assistance, CILOCA)

7.    আেবদন প� স�ূণর্ কের জমা িদন

8.    ACCESS HRA কনফােমর্শন েপেজর িনেদর্ িশকা অনসুরণ করন এবং ACCESS HRA েমাবাইল অয্াপ বয্বহার কের 
      �েয়াজনীয় নিথ জমা িদন

সি�য় নগদ সহায়তার েকস থাকা �াহকেকরা ACCESS HRA মারফত বেকয়া বািড় ভাড়ার জনয্ িবেশষ অনদুােনর অনেুরাধ 
জমা করেত পােরন। নগদ সহায়তার িবেশষ অনদুান অনেুরাধ জমা িদেত, �াহকেদরেক যা করেত হেব:

1.    ACCESS HRA-এ িগেয় লগইন (log-in) করন

2.    ‘Find My Case’ এ শনা�কারী তথয্ িলখুন এবং আপনার HRA েকেসর সে� িল� করন

3.    ACCESS HRA ইউজার েহাম েপেজ ‘View Case’ িনবর্াচন করন

4.    বাঁ িদেক থাকা ‘Request Special Grant’ েবেছ িনন

5.    আপিন েয িবেশষ অনদুােনর জনয্ আেবদন করেছন েসিট িচি�ত কের অনেুরাধিট স�ূণর্ কের জমা িদন

6.    কনফােমর্শেনর িনেদর্ িশকা অনসুরণ করন এবং ACCESS HRA েমাবাইল অয্াপ বয্বহার কের �েয়াজনীয় নিথ জমা িদন


