
একই ACCESS HRA ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড  ব্যবহার করুন 
ওয়েবসাইট এবং ম�াবাইল অ্যাপ উভয়ের ওপর। 

সরাসরর আপোর হানের মনু�ার থেনে HRA-এর সনগে থ�াগান�াগ েরুে। 
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মনে রাখনবে:
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নতুন ACCESS HRA অ্যাপ ডাউনয়লাড করুন, 
SNAP এর জন্য আয়বদন করার এক�াত্র অ্যাপ। 

মরুিখাোর জে্য টাো 
িরোর?
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�াোয়াে এড়াে! 
অেলাইনে আপোর SNAP-এর জে্য আনবিে েরা বা আপোর থেস 
পররচালো েরা এে সহজ েখেই রিল ো।  

 ❱ SNAP সুববধার জন্য অনলাইয়ন আয়বদন করুন।

 ❱ আপনার SNAP সা�বেক বরয়পাট্ট  অনলাইয়ন সম্পূর্ট করুন।

 ❱ আপনার SNAP মকস অনলাইয়ন পবরবত্ট ন বা বন্ধ করুন।

 ❱ আপনার ম�ায়নর সাহায়্্য অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর ছবব তুলনু এবং মসগুবল আপনার 
SNAP মকস-এর জন্য আপয়লাড করুন।

 ❱ ACCESS HRA অ্যায়পর সাহায়্্য একবার আপবন আপনার SNAP আয়বদন বা 
আপনার পুনঃ প্রত্যেন এবং স�বি্টত নবিস�পূহ জ�া করার পর আপবন আপনার 
সাক্াতকার সম্পূর্ট করার জন্য কল করয়ত পায়রন। 718-SNAP-NOW  
(718-762-7669)-এ এখেই েল েরুে থসামবার থেনে শুক্রবার সোল 
8:30টা থেনে রবনেল 5:00 টার মন্্য থ�া থোেও সময়।

nyc.gov/accesshra-এ অনলাইয়ন ্ান বা ACCESS HRA ম�াবাইল অ্যাপ ডাউনয়লাড 
করুন এবং লগইন করুন বা একটি অ্যাকাউন্ট খুলনু। আপোর থমাবাইনল ACCESS 
HRA ওনয়বসাইট ব্যবহার েরা খুবই সহজ এবং থমাবাইল অ্যাপ রিনয় রেরব্ডননে 
েো-বাে্ড া বলা �ায়!

 ❱ েেুে: নগদ সহােতার জন্য একটি পুনঃ প্রত্যেন আয়বদন জ�া করুন।

 ❱ আপনার ম�ায়নর সাহায়্্য অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর ছবব তলনু এবং আপনার নগদ 
সহােতার জন্য মসগুবল আপয়লাড করুন।

 ❱ েেুে: ্বদ আপবন ম্াগ্য হন, একটি Fair Fares  
হ্াসকৃত MetroCard-এর জন্য এখনই নবিভুক্ত করুন।

 ❱ আয়গ মিয়ক পপূরর করা Medicaid বরবনউোল বপ্রন্ট করয়ত পায়রন।

 ❱ আপনার ম্াগ্যতা সংক্ান্ত সাক্াতকার সহ আপনার আয়বদয়নর অবস্ান মদখুন এবং 
বনধ্টাবরত অ্যাপয়েন্টয়�ন্টগুবল মদখুন।

 ❱ অনলাইয়ন ই-ববজ্ঞবতি পডুন বা মপপারয়লস করার জন্য সাইনআপ করুন।

 ❱ Document (‘আবশ্যক নবিপয়ত্রর’) অধীয়ন HRA দ্ারা Required Documents 
(‘অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর’) তাবলকা এবং Case Record (‘মকস মরকড্ট ’) -এর অধীয়ন 
ইবত�য়ধ্যই প্রাতি নবিয়ত্রর জন্য ‘ডবকউয়�ন্ট’ পৃষ্াে ্ান।

 ❱ আপবন আপনার EBT ব্যায়লন্স এবং আপনায়ক, আপনার বাবডওোলায়ক, বা ইউটিবলটি 
মকাম্ানীয়ক মদওো মকানও মপয়�ন্টও মদখয়ত পায়রন।

 ❱ Profile (‘মপ্রা�াইল’) পৃষ্টি আপনায়ক আপনার ম্াগায়্াগ তি্য ম্�ন আপনার 
ডাকয়্ায়গর ঠিকানা এবং ববজ্ঞবতির জন্য পছয়দের ভাষা, ম�ান নম্বর বা ইয়�ল অ্যায়রেস 
আপয়ডট করার অন�ুবত প্রদান কয়র।

 ❱ আসন্ন অ্যাপয়েন্টয়�ন্ট এবং আপনার পুনঃ প্রত্যেন বয়কো সম্বক্ট ত তয়ি্যর উয়দেয়শ্য 
মটক্সট অ্যালায়ট্ট র জন্য সাইন আপ করুন।

আপোর থ�াে বা েমরপউটানরর মন্্য nyc.gov/accesshra-এ �াে ACCESS HRA এবং Apple অ্যাপ থ্ার বা Google থলে থ্ার থেনে থমাবাইল অ্যাপ 
রাউেনলার েরুে।

SNAP

েগি সহায়ো (Cash Assistance)

আপোর থেস পররচালো েরুে

আরও অনেে রেিু



নতুন ACCESS HRA অ্যাপ ডাউনয়লাড করুন বা আপনার ম�ান 
মিয়ক সরাসবর সাহা্্য পাওোর জন্য nyc.gov/accesshra-এ ্ান।

ভাড়া। খাি্য। ইউটিরলটি।
এবং আপোর োনি থেবলমাত্র
িজুনের জে্য টাো আনি।

Department of
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একই ACCESS HRA ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড  ব্যবহার করুন 
ওয়েবসাইট এবং ম�াবাইল অ্যাপ উভয়ের ওপর। 

সরাসরর আপোর হানের মনু�ার থেনে HRA-এর সনগে থ�াগান�াগ েরুে। 

#HereForYou
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SNAP

েগি সহায়ো (Cash Assistance)

আপোর থেস পররচালো েরুে

আরও অনেে রেিু

�াোয়াে এড়াে! 
অেলাইনে আপোর SNAP-এর জে্য আনবিে েরা বা আপোর থেস 
পররচালো েরা এে সহজ েখেই রিল ো।  

 ❱ SNAP সুববধার জন্য অনলাইয়ন আয়বদন করুন।

 ❱ আপনার SNAP সা�বেক বরয়পাট্ট  অনলাইয়ন সম্পূর্ট করুন।

 ❱ আপনার SNAP মকস অনলাইয়ন পবরবত্ট ন বা বন্ধ করুন।

 ❱ আপনার ম�ায়নর সাহায়্্য অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর ছবব তুলনু এবং মসগুবল আপনার 
SNAP মকস-এর জন্য আপয়লাড করুন।

 ❱ ACCESS HRA অ্যায়পর সাহায়্্য একবার আপবন আপনার SNAP আয়বদন বা 
আপনার পুনঃ প্রত্যেন এবং স�বি্টত নবিস�পূহ জ�া করার পর আপবন আপনার 
সাক্াতকার সম্পূর্ট করার জন্য কল করয়ত পায়রন। 718-SNAP-NOW  
(718-762-7669)-এ এখেই েল েরুে থসামবার থেনে শুক্রবার সোল 
8:30টা থেনে রবনেল 5:00 টার মন্্য থ�া থোেও সময়।

 ❱ েেুে: নগদ সহােতার জন্য একটি পুনঃ প্রত্যেন আয়বদন জ�া করুন।

 ❱ আপনার ম�ায়নর সাহায়্্য অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর ছবব তলনু এবং আপনার নগদ 
সহােতার জন্য মসগুবল আপয়লাড করুন।

 ❱ েেুে: ্বদ আপবন ম্াগ্য হন, একটি Fair Fares  
হ্াসকৃত MetroCard-এর জন্য এখনই নবিভুক্ত করুন।

 ❱ আয়গ মিয়ক পপূরর করা Medicaid বরবনউোল বপ্রন্ট করয়ত পায়রন।

 ❱ আপনার ম্াগ্যতা সংক্ান্ত সাক্াতকার সহ আপনার আয়বদয়নর অবস্ান মদখুন এবং 
বনধ্টাবরত অ্যাপয়েন্টয়�ন্টগুবল মদখুন।

 ❱ অনলাইয়ন ই-ববজ্ঞবতি পডুন বা মপপারয়লস করার জন্য সাইনআপ করুন।

 ❱ Document (‘আবশ্যক নবিপয়ত্রর’) অধীয়ন HRA দ্ারা Required Documents 
(‘অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর’) তাবলকা এবং Case Record (‘মকস মরকড্ট ’) -এর অধীয়ন 
ইবত�য়ধ্যই প্রাতি নবিয়ত্রর জন্য ‘ডবকউয়�ন্ট’ পৃষ্াে ্ান।

 ❱ আপবন আপনার EBT ব্যায়লন্স এবং আপনায়ক, আপনার বাবডওোলায়ক, বা ইউটিবলটি 
মকাম্ানীয়ক মদওো মকানও মপয়�ন্টও মদখয়ত পায়রন।

 ❱ Profile (‘মপ্রা�াইল’) পৃষ্টি আপনায়ক আপনার ম্াগায়্াগ তি্য ম্�ন আপনার 
ডাকয়্ায়গর ঠিকানা এবং ববজ্ঞবতির জন্য পছয়দের ভাষা, ম�ান নম্বর বা ইয়�ল অ্যায়রেস 
আপয়ডট করার অন�ুবত প্রদান কয়র।

 ❱ আসন্ন অ্যাপয়েন্টয়�ন্ট এবং আপনার পুনঃ প্রত্যেন বয়কো সম্বক্ট ত তয়ি্যর উয়দেয়শ্য 
মটক্সট অ্যালায়ট্ট র জন্য সাইন আপ করুন।

আপোর থ�াে বা েমরপউটানরর মন্্য nyc.gov/accesshra-এ �াে ACCESS HRA এবং Apple অ্যাপ থ্ার বা Google থলে থ্ার থেনে থমাবাইল অ্যাপ 
রাউেনলার েরুে।

nyc.gov/accesshra-এ অনলাইয়ন ্ান বা ACCESS HRA ম�াবাইল অ্যাপ ডাউনয়লাড 
করুন এবং লগইন করুন বা একটি অ্যাকাউন্ট খুলনু। আপোর থমাবাইনল ACCESS 
HRA ওনয়বসাইট ব্যবহার েরা খুবই সহজ এবং থমাবাইল অ্যাপ রিনয় রেরব্ডননে 
েো-বাে্ড া বলা �ায়!



সহয়জই আপনার সুববধার জন্য আয়বদন করুন, সংয়শাধন করুন 
এবং পবরচালনা করুন। শুরু করয়ত নতুন ACCESS HRA অ্যাপ 

ডাউনয়লাড করুন।

আপোর হানের মনু�ায় 
আপোর সমস্ত সরুব্া।
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একই ACCESS HRA ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড  ব্যবহার করুন 
ওয়েবসাইট এবং ম�াবাইল অ্যাপ উভয়ের ওপর। 

সরাসরর আপোর হানের মনু�ার থেনে HRA-এর সনগে থ�াগান�াগ েরুে। 
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SNAP

েগি সহায়ো (Cash Assistance)

আপোর থেস পররচালো েরুে

আরও অনেে রেিু

�াোয়াে এড়াে! 
অেলাইনে আপোর SNAP-এর জে্য আনবিে েরা বা আপোর থেস 
পররচালো েরা এে সহজ েখেই রিল ো।  

 ❱ SNAP সুববধার জন্য অনলাইয়ন আয়বদন করুন।

 ❱ আপনার SNAP সা�বেক বরয়পাট্ট  অনলাইয়ন সম্পূর্ট করুন।

 ❱ আপনার SNAP মকস অনলাইয়ন পবরবত্ট ন বা বন্ধ করুন।

 ❱ আপনার ম�ায়নর সাহায়্্য অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর ছবব তুলনু এবং মসগুবল আপনার 
SNAP মকস-এর জন্য আপয়লাড করুন।

 ❱ ACCESS HRA অ্যায়পর সাহায়্্য একবার আপবন আপনার SNAP আয়বদন বা 
আপনার পুনঃ প্রত্যেন এবং স�বি্টত নবিস�পূহ জ�া করার পর আপবন আপনার 
সাক্াতকার সম্পূর্ট করার জন্য কল করয়ত পায়রন। 718-SNAP-NOW  
(718-762-7669)-এ এখেই েল েরুে থসামবার থেনে শুক্রবার সোল 
8:30টা থেনে রবনেল 5:00 টার মন্্য থ�া থোেও সময়।

 ❱ েেুে: নগদ সহােতার জন্য একটি পুনঃ প্রত্যেন আয়বদন জ�া করুন।

 ❱ আপনার ম�ায়নর সাহায়্্য অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর ছবব তলনু এবং আপনার নগদ 
সহােতার জন্য মসগুবল আপয়লাড করুন।

 ❱ েেুে: ্বদ আপবন ম্াগ্য হন, একটি Fair Fares  
হ্াসকৃত MetroCard-এর জন্য এখনই নবিভুক্ত করুন।

 ❱ আয়গ মিয়ক পপূরর করা Medicaid বরবনউোল বপ্রন্ট করয়ত পায়রন।

 ❱ আপনার ম্াগ্যতা সংক্ান্ত সাক্াতকার সহ আপনার আয়বদয়নর অবস্ান মদখুন এবং 
বনধ্টাবরত অ্যাপয়েন্টয়�ন্টগুবল মদখুন।

 ❱ অনলাইয়ন ই-ববজ্ঞবতি পডুন বা মপপারয়লস করার জন্য সাইনআপ করুন।

 ❱ Document (‘আবশ্যক নবিপয়ত্রর’) অধীয়ন HRA দ্ারা Required Documents 
(‘অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর’) তাবলকা এবং Case Record (‘মকস মরকড্ট ’) -এর অধীয়ন 
ইবত�য়ধ্যই প্রাতি নবিয়ত্রর জন্য ‘ডবকউয়�ন্ট’ পৃষ্াে ্ান।

 ❱ আপবন আপনার EBT ব্যায়লন্স এবং আপনায়ক, আপনার বাবডওোলায়ক, বা ইউটিবলটি 
মকাম্ানীয়ক মদওো মকানও মপয়�ন্টও মদখয়ত পায়রন।

 ❱ Profile (‘মপ্রা�াইল’) পৃষ্টি আপনায়ক আপনার ম্াগায়্াগ তি্য ম্�ন আপনার 
ডাকয়্ায়গর ঠিকানা এবং ববজ্ঞবতির জন্য পছয়দের ভাষা, ম�ান নম্বর বা ইয়�ল অ্যায়রেস 
আপয়ডট করার অন�ুবত প্রদান কয়র।

 ❱ আসন্ন অ্যাপয়েন্টয়�ন্ট এবং আপনার পুনঃ প্রত্যেন বয়কো সম্বক্ট ত তয়ি্যর উয়দেয়শ্য 
মটক্সট অ্যালায়ট্ট র জন্য সাইন আপ করুন।

আপোর থ�াে বা েমরপউটানরর মন্্য nyc.gov/accesshra-এ �াে ACCESS HRA এবং Apple অ্যাপ থ্ার বা Google থলে থ্ার থেনে থমাবাইল অ্যাপ 
রাউেনলার েরুে।

nyc.gov/accesshra-এ অনলাইয়ন ্ান বা ACCESS HRA ম�াবাইল অ্যাপ ডাউনয়লাড 
করুন এবং লগইন করুন বা একটি অ্যাকাউন্ট খুলনু। আপোর থমাবাইনল ACCESS 
HRA ওনয়বসাইট ব্যবহার েরা খুবই সহজ এবং থমাবাইল অ্যাপ রিনয় রেরব্ডননে 
েো-বাে্ড া বলা �ায়!



ছবব তুলনু, নবিপত্র আপয়লাড করুন, এবং স�স্ত অ্যাপয়েন্টয়�ন্টগুবলর 
সম্য়ক্ট  খবর রাখুন - স�স্ত বকছু আপনার ম�ান মিয়ক। শুরু করয়ত 

নতুন ACCESS HRA অ্যাপ ডাউনয়লাড করুন। 

�াোয়াে এড়াে।

Department of
Social Services Department of

Social Services

একই ACCESS HRA ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড  ব্যবহার করুন 
ওয়েবসাইট এবং ম�াবাইল অ্যাপ উভয়ের ওপর। 

সরাসরর আপোর হানের মনু�ার থেনে HRA-এর সনগে থ�াগান�াগ েরুে। 
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SNAP

েগি সহায়ো (Cash Assistance)

আপোর থেস পররচালো েরুে

আরও অনেে রেিু

�াোয়াে এড়াে! 
অেলাইনে আপোর SNAP-এর জে্য আনবিে েরা বা আপোর থেস 
পররচালো েরা এে সহজ েখেই রিল ো।  

 ❱ SNAP সুববধার জন্য অনলাইয়ন আয়বদন করুন।

 ❱ আপনার SNAP সা�বেক বরয়পাট্ট  অনলাইয়ন সম্পূর্ট করুন।

 ❱ আপনার SNAP মকস অনলাইয়ন পবরবত্ট ন বা বন্ধ করুন।

 ❱ আপনার ম�ায়নর সাহায়্্য অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর ছবব তুলনু এবং মসগুবল আপনার 
SNAP মকস-এর জন্য আপয়লাড করুন।

 ❱ ACCESS HRA অ্যায়পর সাহায়্্য একবার আপবন আপনার SNAP আয়বদন বা 
আপনার পুনঃ প্রত্যেন এবং স�বি্টত নবিস�পূহ জ�া করার পর আপবন আপনার 
সাক্াতকার সম্পূর্ট করার জন্য কল করয়ত পায়রন। 718-SNAP-NOW  
(718-762-7669)-এ এখেই েল েরুে থসামবার থেনে শুক্রবার সোল 
8:30টা থেনে রবনেল 5:00 টার মন্্য থ�া থোেও সময়।

 ❱ েেুে: নগদ সহােতার জন্য একটি পুনঃ প্রত্যেন আয়বদন জ�া করুন।

 ❱ আপনার ম�ায়নর সাহায়্্য অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর ছবব তলনু এবং আপনার নগদ 
সহােতার জন্য মসগুবল আপয়লাড করুন।

 ❱ েেুে: ্বদ আপবন ম্াগ্য হন, একটি Fair Fares  
হ্াসকৃত MetroCard-এর জন্য এখনই নবিভুক্ত করুন।

 ❱ আয়গ মিয়ক পপূরর করা Medicaid বরবনউোল বপ্রন্ট করয়ত পায়রন।

 ❱ আপনার ম্াগ্যতা সংক্ান্ত সাক্াতকার সহ আপনার আয়বদয়নর অবস্ান মদখুন এবং 
বনধ্টাবরত অ্যাপয়েন্টয়�ন্টগুবল মদখুন।

 ❱ অনলাইয়ন ই-ববজ্ঞবতি পডুন বা মপপারয়লস করার জন্য সাইনআপ করুন।

 ❱ Document (‘আবশ্যক নবিপয়ত্রর’) অধীয়ন HRA দ্ারা Required Documents 
(‘অনয়ুরাধকৃত নবিপয়ত্রর’) তাবলকা এবং Case Record (‘মকস মরকড্ট ’) -এর অধীয়ন 
ইবত�য়ধ্যই প্রাতি নবিয়ত্রর জন্য ‘ডবকউয়�ন্ট’ পৃষ্াে ্ান।

 ❱ আপবন আপনার EBT ব্যায়লন্স এবং আপনায়ক, আপনার বাবডওোলায়ক, বা ইউটিবলটি 
মকাম্ানীয়ক মদওো মকানও মপয়�ন্টও মদখয়ত পায়রন।

 ❱ Profile (‘মপ্রা�াইল’) পৃষ্টি আপনায়ক আপনার ম্াগায়্াগ তি্য ম্�ন আপনার 
ডাকয়্ায়গর ঠিকানা এবং ববজ্ঞবতির জন্য পছয়দের ভাষা, ম�ান নম্বর বা ইয়�ল অ্যায়রেস 
আপয়ডট করার অন�ুবত প্রদান কয়র।

 ❱ আসন্ন অ্যাপয়েন্টয়�ন্ট এবং আপনার পুনঃ প্রত্যেন বয়কো সম্বক্ট ত তয়ি্যর উয়দেয়শ্য 
মটক্সট অ্যালায়ট্ট র জন্য সাইন আপ করুন।

আপোর থ�াে বা েমরপউটানরর মন্্য nyc.gov/accesshra-এ �াে ACCESS HRA এবং Apple অ্যাপ থ্ার বা Google থলে থ্ার থেনে থমাবাইল অ্যাপ 
রাউেনলার েরুে।

nyc.gov/accesshra-এ অনলাইয়ন ্ান বা ACCESS HRA ম�াবাইল অ্যাপ ডাউনয়লাড 
করুন এবং লগইন করুন বা একটি অ্যাকাউন্ট খুলনু। আপোর থমাবাইনল ACCESS 
HRA ওনয়বসাইট ব্যবহার েরা খুবই সহজ এবং থমাবাইল অ্যাপ রিনয় রেরব্ডননে 
েো-বাে্ড া বলা �ায়!


