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iuিটিলিটর িবিলপt (Bengali) 
   

আমার iuিটিলিটর মাধয্েম আিম িক সাহাযয্ পাব?  
  

 মানব সmদ pশাসন (Human Resources Administration, HRA) আপনােক iuিটিলিট িবল (গয্াস o িবদযু্ত) েদoয়ার 
আিথর্ক সহায়তা িদেয় সহায়তা করেত পাের। iuিটিলিট িবেলর aথর্pদান করার সরকাির aনুদান pাপকেদর কােছ নগদ 
সহায়তা eবং সািpেমnাল িসিকuিরিট iনকােমর (Supplemental Security Income, SSI) পাশাপািশ েসiসব বয্িkেদর জনয্ 
uপলb যােদর আয় aনয্ utস েথেক eবং আপtকালীন pেয়াজেনর জনয্ সংsান েনi। 

  
 যিদ আপিন বতর্ মােন নগদ সহায়তা বা SSI পােcন তাহেল HRA আপনােক আপনার iuিটিলিট পিরেষবা বn হoয়া 

আটকােত চার মােসর পযর্n iuিটিলিট eিরয়ার েদেব। আপনার iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারী যিদ HRA েথেক েপেমn েপেয় 
থােক তাহেল pদানকারীেক aবশয্i পিরেষবা aবয্াহত বা o পুনঃsাপন করেত হেব eমনিক সমs eিরয়ার না িদেলo। 

  
 যিদ আপিন বতর্ মােন নগদ সহায়তা পােcন না, তাহেল আপনার iuিটিলিট পিরেষবার বn করা আটকােত বা আপনার 

iuিটিলিট পিরেষবা পুনঃsাপন করেত আপিন আপাtকালীন সরকাির aনুদােনর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন। 
  

 আপিন নগদ সহায়তা বা SSI পান, তাহেল আপিন iuিটিলিট গয্ারািnর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন। 
  
  
iuিটিলিট গয্ারািn মােন িক? 
  

 HRA iuিটিলিট েকাmািনেক আ s করেছন েয, ছয় (6) মাস সময় পযর্n যিদ নগদ সহায়তা pাপক বা eসeসআi pাপক 
iuিটিলিট গয্ারািn িদেত না পােরন তাহেল তারা িবল পিরেশাধ করেবন। 

  
 আপিন যিদ eকিট iuিটিলিট গয্ারািn পান, তাহেল আপনােক ভিবষয্েতর iuিটিলিট িবল pদান করেত হেব। 

  
  
iuিটিলিট গয্ারািnর েবিনিফট িক? 
  

 iuিটিলিট বn হoয়া আটকােত HRA আপনার iuিটিলিট pদানকারীেক েয aথর্ িদেয়েছ তা আপনােক আর HRA েক িদেত 
হেব না। 

  
 গয্ারািnর সময়কােল, iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারী যা করেত পারেব না:  

  
 HRA aথর্ না িদেল আপনার পিরেষবা বn কের েদoয়া; aথবা 

  
 বািক থাকা aথর্ সংgহ করার জনয্ েকােনা pেচ া করেত না পারা। 

uদাহরণ: যিদ আপিন নগদ সহায়তা বা SSI পােcন eবং িবল $100 eবং HRA েকবল $75 িদেc, তাহেল 
iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারী আপনার পিরেষবা বn করেত পারেব না কারণ আপনােক eখনo $25 িদেত হেব।  

  
  
iuিটিলিট গয্ারািn কত িদন sায়ী থােক? 
  

 iuিটিলিট গয্ারািn ছয় মাস পযর্n কাযর্কর থাকেব। যিদ আপনার নগদ সহায়তার েকস বn হেয় যায় বা আপনার SSI 
েবিনিফট ছয় মােসর আেগi থািমেয় েদoয়া হয় তাহেল iuিটিলিট গয্ারািnর সময়সীমা ছয় মােসর আেগi েশষ হেয় যােব। 
গয্ারািn েশষ হেয় যােব eমনিক আপিন SSI েপেত  কেরেছন েসi কারেণ নগদ সহায়তার েকস বn হেয় েগেলo। 

  
  

(পেরর পাতায় যান) 
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গয্ারািnর সময়কােলর মেধয্ আিম আমার iuিটিলিট িবল না িদেত পারেল িক হেব?
  

 গয্ারািn িপিরয়েডর মেধয্ আপনার িবল সm ূণর্ না িদেল আপনার iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারী HRA েক েসi িবষেয় 
জানােব। গয্ারািn সময়কােল আপিন েয পিরমাণ aথর্ িদেত পােরন িন HRA েক েসi পিরমাণ aথর্ িদেত হেব। 

  
 আপিন যিদ eকজন নগদ সহায়তা pাপক হন তাহেল HRA গয্ারািn সময়কােল েয পিরমাণ aথর্ িদেয়েছ তা আপনার নগদ 

সহায়তা েথেক ততkণ কাটা হেব যতিদন না েসিট HRA pদt aেথর্র সমান হয়। eিটেক িরkয্পেমn বলা হয়। eছাড়া, 
eনািজর্  aয্ালাoেয়n যা আপনার সরকাির aনুদােনর a  েসিটেক আপনার সরকাির aনুদান েথেক aপসারণ করা হেব 
(eিটেক iuিটিলিট aয্ালাoেয়n সীমাবdতা বলা হয়) HRA সরাসির আপনার পিরেষবা pদানকারীেক েসi aয্ালাoেয়n সহ 
আপনার মািসক iuিটিলিট িবল pদান করেব (eিটেক িডেরk েভnর েপেমn বলা হয়)। 

  
 যিদ আপিন eকজন SSI pাপক হন eবং HRA আপনার iuিটিলিট eিরয়ার pদান কের থােক, তাহেল আপনােক HRA 

আপনার iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারীেক pদান করেব েসi aথর্ আপনােক আর িদেত হেব না। 
  
  
iuিটিলিট গয্ারািnর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ আমার নগদ সহায়তা েকস বn হেয় েগেল িক হেব? 
  

 যিদ আপনার নগদ সহায়তার েকস iuিটিলিট গয্ারািnর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ বn হেয় যায় তাহেল আপনার েকস েয 
িদন বn হেব েসiিদন আপনার iuিটিলিট গয্ারািnর সময়সীমা েশষ হেয় যােব। iuিটিলিটর aবিশ  সময়সীমা েশষ হেয় 
যােব। 

  
 HRA iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারীেক জানােব েয আপনার নগদ সহায়তার েকস বn হেয় েগেছ। আপনার iuিটিলিট 

পিরেষবা pদানকারী HRA েয aথর্ pদান কেরিন eবং েয aথর্ আলাদা কের েরেখেছ eবং আপিন যখন নগদ সহায়তা বা 
SSI পািcেলন তখন িবল কেরিন েসi বািক থাকা aেথর্র জনয্ আপনােক িবল করেব। 

  
 iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারী আপনােক বািক থাকা সm ূণর্ eিরয়ার পিরমাণ সহ eকিট েনািটশ পাঠােব কারণ আপনার নগদ 

সহায়তা েকস বn হেয়েছ। eছাড়াo আপনােক eিরয়ার পিরমােণর পাশাপািশ আপনার বতর্ মান মািসক বয্বহােরর পিরমাণ সহ 
িবল করা হেব। 

  
 eছাড়াo আপিন eিরয়ােরর aথর্pদান করেল বা eিরয়ার েদoয়ার জনয্ iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারীর মাধয্েম েপেমn চুিk 

করেল আপিন iuিটিলিট সংেযাগ িবিcn করার েনািটশ েপেত পােরন। আপিন iuিটিলিট সংেযাগ িবিcn করার েনািটশ েপেল 
আপিন HRA েত আপtকালীন সহায়তার জনয্ আেবদন করেত পােরন। 

  
  
iuিটিলিট গয্ারািnর েময়াদ েশষ হoয়ার পর িক হেব? 
  

 গয্ারািnর সময়সীমা েশষ হoয়ার পর, আপিন আপনার িবল না িদেল HRA েক জানােনা হেব না eবং HRA আপনার 
পিরেষবা pদানকারীেক HRA iuিটিলিট েপেমn করেব না। 

  
 আপিন যিদ eখনo নগদ সহায়তা বা SSI পােcন eমন হয় তাহেল যখন গয্ারািnর সময়সীমা েশষ হেব তখন গয্ারািn iসুয্ 

করার সময় iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারীেক আপনােক েয aথর্ িদেত হেব তা আপনার aয্াকাuেn eকi থাকেব িকn নগদ 
সহায়তার েকস বn হoয়া বা আপনার SSI েশষ না হoয়া পযর্n আপনােক িবল করা হেব না। 

  
 আপিন যিদ আপনার চালু iuিটিলিট িবল না েদন তাহেল আপনার iuিটিলিট পিরেষবা pদানকারী eকিট iuিটিলিট সংেযাগ 

িবিcেnর েনািটশ iসুয্ iসুয্ করেত পাের। 
  
  
iuিটিলিট গয্ারািnর েময়াদ েশষ হoয়ার পর িক হেব eবং আিম eখনo আমার িবল করেত পারিছ না? 
  

 গয্ারািnর সময়কাল েশষ হoয়ার পর যিদ আপিন পিরেষবা বেnর েনািটশ পান তাহেল আপনােক আপtকালীন সহায়তার 
জনয্ আেবদন করেত হেব। আপিন আেরকিট iuিটিলিট eিরয়ার েপেমn eবং আেরকিট iuিটিলিট গয্ারািnর সময়সীমার জনয্ 
েযাগয্ হেত পােরন। িকভােব আেবদন করেত হয় তা সmেকর্  আেরা তেথয্র জনয্ 311 েত কল ক ন। 


