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নপ্রয় নিউ ইয়র্ক বািী: 

আভম অত্যন্ত আিদের সাদে জািাভি সে ভসটি কম্পদরালাদরর অভিস (Office of the City Comptroller) প্রেমবাদরর মদত্া অভিবাসীদের অভিকার 

ও সসবা সংক্রান্ত পুভিকা (Immigrant Rights and Service Manual) প্রণয়ি কদরদে৷ গুরুত্বপূণক ত্েয এবং স্থািীয় আইভি, সসাশ্যাল সাভিক স ও 

কভমউভিটি ভরদসাদসকস সম্পভকক ত্ একটি ভিদেক ভশ্কা ভিদসদব এই পুভিকাটি ভিউ ইয়কক  ভসটির অভিবাসী কভমউভিটিগুদলার জিয একটি গুরুত্বপূণক উপাোি 

ভিদসদব কাজ করদব৷ এোড়াও এটি অভিবাসী পভরবার, ভশ্ক্ষােী, কমী ও উদেযাক্তাদের জিয ভসটি, সেট ও সিডাদরল পেকাদয় লিয ভরদসাসক বা সম্পে 

সম্পদকক  গুরুত্বপূণক ভলংক প্রোি কদর৷ 

কদয়ক শ্ত্াব্দী িদর, সমগ্র ভবদের অভিবাসীদের জিয ভিউ ইয়কক  ভসটি সুদোদের বাভত্ঘর ভিদসদব পভরভিত্৷ অভিবাসীরা ভিউ ইয়দকক  এদসদেি, বসভত্ স্থাপি 

কদরদেি, বযবসা-বাভণজয শুরু কদরদেি এবং অেকনিভত্ক উন্নয়ি ত্বরাভিত্ কদরদেি৷ অভিবাসীরা োদত্ সিল িওয়ার জিয এবং ত্াদের কভমউভিটি ও ভসটিদত্ 

সামভগ্রকিাদব অবোি রাখার জিয সব িরদির সুদোে পাি ত্া ভিভিত্ করার প্রদিষ্টা ভিদসদব, গুরুত্বপূণক স্বাস্থয, আইভি ও সসাশ্যাল সাভিক সসমূদি ত্াদের 

প্রদবশ্াভিকাদরর ভবষয়টি আমাদেরদক অবশ্যই ভিভিত্ করদত্ িদব ো ত্াদের উন্নয়দি সিায়ত্া করদব৷  

এই পুভিকাটি প্রিাি প্রিাি সক্ষত্র সেমি কমীদের অভিকার, সোট সোট বযবসা প্রভত্ষ্ঠািদক সিায়ত্া, সিাক্তা অভিকার ও অিয অদিক সসবার প্রভত্ দৃভষ্ট ভিবন্ধ 

কদর ো ভিউ ইয়কক  ভসটির অভিবাসীদের উন্নভত্ ভিভিত্ কদর৷ স্থািীয় ও সিডাদরল অভিবাসী িীভত্মালায় আিীত্ সাম্প্রভত্ক পভরবত্ক িসমূদির প্রভত্ভক্রয়া 

ভিদসদব, প্রদয়াজিীয় কােজপত্র সিই এমি অভিবাসী সি সব অভিবাসীদেরদক সুরক্ষা সেয়ার ভবষদয় এই পুভিকাটি গুরুত্বপূণক ত্েয প্রোি কদর৷ েভেও এই 

পুভিকাটির কােকক্রম এভেদয় োদি, আভম ভবোস কভর সে িবােত্ বযভক্তরা সমৃভি ও সিলত্ার জিয প্রাণপণ সিষ্টা করার সময় ত্াদেরদক সািােয করার জিয 

এটি একটি সিায়ক উপকরণ ভিদসদব কাজ করদব৷  

 

ভবিীত্, 

 

 

 

 

স্কট এম. ভিঞ্জার (Scott M. Stringer) 

 

   ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার 

 স্কট এম. ভিঙ্গার 



3  অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন 

অিুগ্রি কদর লক্ষয করুি 
 

ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার (New York City Comptroller)-এর অভিস সঠিক ও ভিিক রদোেয ত্েয মুদ্রণ করার জিয সব িরদির প্রদিষ্টা ভিদয় 

োদক৷ ত্দব এখাদি োকা ভবষয়বস্তুর সেদকাদিা িরদির ভিিুক লত্া, ভিিক রদোেযত্া, সমূ্পণকত্া বা ত্দেযর ভবষয়বস্তু সম্পদকক  এটি সকাদিা িরদির ওয়যাদরভি বা 

েযারাভি প্রোি অেবা প্রভত্ভিভিত্ব কদর িা৷ ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার-এর অভিস মুভদ্রত্ সেদকাদিা সামগ্রী বযবিার বা প্রদয়াদের জিয এবং সেদকাদিা 

িরদির িুল বা বাে পড়া ভবষয়বস্তুর জিয সকাদিা োয়-োভয়ত্ব গ্রিণ কদর িা৷  

আপভি েভে সকাদিা সুভিভেক ষ্ট ত্েয সখাোঁ দজি বা সকাদিা আদবেিপদত্রর ভবষদয় আপিার সকাদিা িরদির সিায়ত্ার প্রদয়াজি িয়, ত্ািদল অিুগ্রি কদর সরাসভর 

সরকাভর এদজভির সাদে অেবা প্রদোজয সক্ষদত্র অলািজিক গ্রুদপর সাদে সোোদোে করুি৷ আপিার েভে অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  ত্দেযর প্রদয়াজি 

িয়, ত্ািদল আপিাদক উপেুক্ত সপশ্াোর আইভি উপদেষ্টা বা ভলেযাল এডিাইস-এর সাদে সোোদোে করদত্ িদব৷ 

 

ঠির্ািা পনিবেক ি, িংযুনি বা মন্তবয থ্ার্তল অিুগ্রহ র্তি যিগুতলা নিম্ননলনিে ঠির্ািায় পাঠাি: 

New York City Comptroller Scott M. Stringer 
Office of Public Affairs 
One Centre Street, 5th Floor 
New York, NY 10007 
 

সিাি: (212) 669-3916 

িযাক্স: (212) 669-7170 

ইদমইল: action@comptroller.nyc.gov 

ওদয়ব: www.comptroller.nyc.gov 
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ভবদশ্ষ কৃত্জ্ঞত্া স্বীকার 
 

এই পুভিকাটি প্রণয়দি সিায়ত্া করার জিয কম্পদরালার অভিস ভিম্নভলভখত্ বযভক্তবেকদক িিযবাে জ্ঞাপি করদে: 

অযান্টতিতে ব্রুমনলর্ (Antonnette Brumlik), ভসভিয়র ওদয়ব অযাডভমভিদিটর, ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার-এর অভিস 

এতেলা যচি (Angela Chen), ভসভিয়র ওদয়ব সডদিলপার ও গ্রাভিক ভডজাইিার, ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার-এর অভিস 

নমনিয়াম এম. গোতলজ (Miriam M. Gonzalez), Esq., সেশ্াল প্রদজক্টস অযাডভমভিদিটর, ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার-এর অভিস  

আচক াি হানচন্সি (Archer Hutchinson), ভক্রদয়টিি ভলড ও ওদয়ব সডদিলপার, ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার-এর অভিস 

নিতর্ালাি িনিতগজ (Nicolas Rodriquez), ইভমদগ্রশ্ি অযান্ড পাবভলক অযাদিয়াসক সকাঅভডক দিটর, ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার-এর অভিস 

নজনম ইয়াি (Jimmy Yan), সেশ্াল কাউদিল টু ভে ভিি ইিদিেদমি অভিসার, ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার-এর অভিস 

অনিি অব নি যজিাতিল র্াউতন্সল, ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার-এর অভিস 
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ভিবকািী আদেশ্ 41  

অনিবািীতিি জিয িুতযাগ-িুনবধা ও যিবািমূতহ প্রতবশানধর্াি প্রবধকি 

ভিউ ইয়দকক র অভিবাসী ও সব সলাকজদির জিয সসবা, সুদোে-সুভবিা ও কমকসূভিসমূদি প্রদবশ্াভিকাদরর ভবষয়টি প্রবিকদির সক্ষদত্র ভিউ ইয়কক  ভসটির একটি 

িীভত্মালা রদয়দে৷ 

সময়দরর ভিবকািী আদেশ্ 41 অিুোয়ী, প্রদয়াজিীয় কােজপত্র সিই এমি অভিবাসী সি সব অভিবাসীরা ভসটির সেসব সসবা, সুদোে-সুভবিা ও সপ্রাগ্রামসমূি 

পাওয়ার সোেয সসগুদলা িাওয়ার জিয ত্াদেরদক উৎসাি সেয়া িয়৷ সসইসাদে, ভিবকািী আদেশ্ 41 অিুোয়ী সািারণত্ সকাদিা বযভক্তর অভিবাসিেত্ অবস্থা 

ও অিযািয বযভক্তেত্ ত্দেযর সোপিীয়ত্া রক্ষা করা ভসটির কমকিারীদের জিয আবশ্যক৷ 

ভকেু ভকেু সরকাভর সুভবিা ও সসবা শুিুমাত্র ভকেু ভিভেক ষ্ট িরদির অভিবাসিেত্ অবস্থা রদয়দে এমি সলাকজি সপদত্ পাদরি৷ সসই সব সক্ষদত্র, সকাদিা বযভক্তর 

উপেুক্তত্া ভিিকারণ করদত্ ভসটির সকাদিা কমকিারীর জিয সসই বযভক্তর অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  ভজদজ্ঞস করার প্রদয়াজি িয়৷ ত্দব, অদিক সসবা, সেমি 

েণস্বাস্থয, ভিরাপত্তা ও ভশ্ক্ষা ভবষয়ক সসবাসমূি প্রদয়াজিীয় কােজপত্র সিই এমি অভিবাসীরা সি সেদকাদিা েযাটাদসর অভিবাসীরা সপদত্ পাদরি৷ 

প্রদয়াজিীয় কােজপত্র সিই এমি অভিবাসীদের জিয লিয সসবাসমূদির একটি ত্াভলকা 11 পৃষ্ঠার “সরকাভর সুদোে-সুভবিা” অংদশ্ পাওয়া োদব৷ 

নিবকাহী আতিশ 41 যর্াি শেক গুতলা আতিাপ র্তিতে? 

 আপভি েভে সকাদিা অপরাদির ভশ্কার বা সাক্ষী িি, অেবা সিায়ত্া সপদত্ আপভি েভে পুভলশ্দক সিাি কদরি বা ত্াদের কাদে োি, ত্ািদল 

পুভলশ্ অভিসার আপিার অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  ভজদজ্ঞস করদত্ পারদবি িা৷ 

 ত্দব, পুভলশ্ অভিসাররা েভে সবআইভি বা অপরািমূলক কােককলাদপর ভবষদয় সদেি সপাষণ কদরি, ত্ািদল ত্ারা আপিার অভিবাসিেত্ অবস্থা 

সম্পদকক  ভজদজ্ঞস করদত্ পাদরি এবং/অেবা ঐ ত্েয প্রকাশ্ করার জিয আপিাদক বলদত্ পাদরি৷  

 সকাদিা ভিভেক ষ্ট সসবা বা সুভবিার জিয অিুদরাি জািাদত্ আপভি েভে ভসটির সকাদিা এদজভিদত্ োি, ত্ািদল ভসটির কমকিারীরা আপিাদক আপিার 

অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  ভজদজ্ঞস করদত্ পারদবি িা, েভে িা ত্া আইি অিুোয়ী আবশ্যক িয় অেবা ঐ সসবা বা সুভবিা গ্রিণ করার জিয 

আপিার সোেযত্া ভিিকারদণর জিয ত্া জািা আবশ্যক িয়৷ 

 আপভি েভে ভসটির কমকিারীদের সাদে আপিার অভিবাসিেত্ অবস্থা বা অিযািয সোপিীয় ত্েয সশ্য়ার কদরি, ত্ািদল ত্ারা এই ত্েয কাদরা কাদে 

প্রকাশ্ করদবি িা, ভকেু সীভমত্ পভরভস্থভত্দত্ এর বযভত্ক্রম িদত্ পাদর, সেমি েখি আইি অিুোয়ী প্রকাশ্ করা আবশ্যক িয়৷ 

ভিবকািী আদেশ্ 41 এর সম্ভাবয লঙ্ঘদির ভবষদয় েভে আপিার সকাদিা অভিদোে োদক, ত্ািদল সে ভসটি এদজভিদত্ লঙ্ঘি ঘদটদে বদল আপভি মদি কদরি 

সসখাদি আপভি অভিদোে জািাদত্ পাদরি৷ এোড়াও আপভি 311 িম্বদর সিাি কদর সময়দরর ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক অভিদস (Mayor’s Office of 

Immigrant Affairs) সোোদোে করদত্ পাদরি৷ 



7  ভাষাে অবিকাে 

িাষার অভিকার 
েভে সকাদিা বযভক্ত েক্ষত্ার সাদে ইংদরভজ বলদত্ বা পড়দত্ িা পাদরি, ত্ািদল সসই বযভক্তর সু্কল, স্বাস্থয ভিভিক ও সসাশ্যাল সাভিক স অভিস সি সরকাভর 

সংস্থাগুদলার কাদে অিুবাে বা সোিাষী সসবা িাওয়ার অভিকার রদয়দে৷ এমি অদিক ভবষয় আদে সেখাদি সািারণত্ সেদলদমদয় বা আত্মীয়-স্বজিদক সোিাষী 

ভিদসদব বযবিার করা সমীিীি িয়৷ আইি অিুোয়ী অদিক সরকাভর এদজভি ইংদরভজ োড়া অিয িাষা বযবিাদরর জিয জিেণদক সুভবিা সেয়া আবশ্যক৷ 

িাষা বযবিাদরর অভিকাদরর মদিয রদয়দে: 

 “অিুবাে,” োর মাদি িদলা সকাদিা কােজপত্র ভলভখত্িাদব অিুবাে করা৷ এর মদিয োকদত্ পাদর গুরুত্বপূণক ভিঠি, ভবজ্ঞভি, ভিদেক শ্িা এবং অিযািয 

কােজপত্র ভবভিন্ন িাষায় অিুবাে করা; এবং 

 “সোিাষী সসবা,” োর মাদি িদলা মুদখর কোদক ভিন্ন সকাদিা িাষায় সমৌভখকিাদব বযাখযা করা৷ এর মদিয অন্তিুক ক্ত োকদত্ পাদর সকাদিা সিা 

বা ভমটিং-এ একজি সোিাষীদক সশ্রীদর উপভস্থত্ রাখা বা সটভলদিাদি সোিাষীর বযবস্থা রাখা৷ 

স্থািীয় আইি 73 (LOCAL LAW 73): মািব যিবািমূতহ িমাি প্রতবশানধর্াি 

স্থািীয় আইি 73 অিুোয়ী ভসটির স্বাস্থয ও মািব সসবা ভবষয়ক িারটি প্রিাি এদজভি একটি ভিভেক ষ্ট পভরমাদণ িাষােত্ সিায়ত্া সেয়া আবশ্যক৷ ভিম্নভলভখত্ 

এদজভিগুদলাদক অবশ্যই স্থািীয় আইি 73 অিুসরণ করদত্ িদব: 

 মািব সম্পে প্রশ্াসি (Human Resources Administration, HRA) 

 স্বাস্থয ও মািভসক স্বাস্থযভবভি ভবিাে (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)  

 ভশ্শু সসবা প্রশ্াসি (Administration for Children's Services, ACS) 

 েৃিিীি সসবা ভবিাে (Department of Homeless Services, DHS) 

ইংদরভজ িাষায় সীভমত্ মাত্রার েক্ষত্া রদয়দে এমি সকাদিা বযভক্ত েভে এই এদজভিগুদলার সেদকাদিাটি সেদক সুভবিা গ্রিণ করদত্ িাি বা গ্রিণ কদরি, ত্ািদল 

ত্াদেরদক অবশ্যই ভবিামূদলয ভকেু ভিভেক ষ্ট িাষােত্ সিায়ত্া ভেদত্ িদব৷ এই এদজভিগুদলা ভকেু ভিভেক ষ্ট জব সসিার, িুড েযাম্প অভিস, ভিভকৎসা ভবষয়ক সিায়ত্া 

কমকসূভির অভিস, এবং অিযািয সসাশ্যাল সাভিক স ভবষয়ক অভিস পভরিালিা কদর োদক৷ 

এই প্রভত্টি এদজভি সকাি িরদির িাষা সিায়ত্া প্রোি কদর োদক ত্ার উদেখ সি ত্াদের িীভত্মালা রদয়দে৷ িুড েযাম্প, সমভডদকইড ও অিয অদিক 

সুভবিা প্রোিকারী HRA-সক অবশ্যই ভকেু গুরুত্বপূণক কােজপত্র িীিা, েযাভিশ্, আরভব, সিভশ্য়াি-ভক্রওল, সকাভরয়াি ও রুশ্ িাষায় অিুবাে করাদত্ িদব৷ 

এোড়াও HRA-সক অবশ্যই ভিভিত্ করদত্ িদব সে, িাষা সিায়ত্ার প্রদয়াজি রদয়দে এমি বযভক্তদেরদক োদত্ অিযদের তু্লিায় উদেখদোেযিাদব েীঘক 

সময় অদপক্ষা করদত্ িা িয়৷ উপদর উভেভখত্ অিয ভত্িটি এদজভিদক অবশ্যই অেকবি িাষােত্ সিায়ত্া ও সসবা প্রোি করদত্ িদব৷ 

নিবকাহী আতিশ 120 (EXECUTIVE ORDER 120): িাষা িহায়ো 

সময়দরর ভিবকািী আদেশ্ 120 অিুোয়ী সরাসভর সরকাভর সসবা প্রোিকারী সব ভসটি এদজভি, োদের প্রদয়াজি রদয়দে ত্াদেরদক একটি অেকবি পভরমাণ পেকন্ত 

ভবিামূদলয অিুবাে ও সোিাষী সসবা প্রোি করদত্ িদব৷ জািুয়াভর 2009 সেদক প্রভত্টি ভসটি এদজভির জিয িাষােত্ সিায়ত্া সম্পভকক ত্ একটি িীভত্মালা 

োকা আবশ্যক করা িদয়দে৷ ভিউ ইয়কক  ভসটির সলাকজদির বযবহৃত্ শ্ীষক েয়টি িাষার জিয সিায়ত্া প্রোি করা এদজভিগুদলার জিয আবশ্যক, সেগুদলা 

এদজভির সসবার সাদে সম্পভকক ত্৷ 

ভসটি এদজভিগুদলাদত্ ভবেযমাি ভবিামূদলযর িাষােত্ সসবা সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয আপভি  311 িম্বদর কল করদত্ পাদরি 

এবং আপিার কাভিত্ সুভিভেক ষ্ট এদজভির সাদে, বা ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক সম্পভকক ত্ সময়দরর অভিস (Mayor’s Office of 

Immigrant Affairs)-এর সাদে কো বলদত্ িাইদত্ পাদরি৷ 



িবহষ্কাে (বিরপারটব েন) ও আটকািস্থা (বিরটনেন)  8 

বভিষ্কার (ভডদপাদটক শ্ি) ও আটকাবস্থা (ভডদটিশ্ি) 

র্ািা বনহষ্কাি হওয়াি ঝুুঁ নর্তে িতয়তে? 

েভে সকউ ভিভেক ষ্ট িরদির ভকেু অপরািমূলক কাদজ সোষী সাবযি িয়, আদের বভিষ্কারাদেশ্ োদক, বা প্রদয়াজিীয় কােজপত্র িা োদক, ত্ািদল ভগ্রি 

কাডক িারীসি েুক্তরাদের িােভরক িয় এমি সেদকাদিা বযভক্তর বভিষৃ্কত্ িওয়ার ঝুোঁ ভক রদয়দে৷ অপরািমূলক কাদজ সোষী সাবযি িওয়ার কারদণ বভিষ্কার িদলা 

এমি একটি ঝুোঁ ভক ো েীঘকভেি আদে সংঘটিত্, বা কু্ষদ্র সকাদিা অপরাদির জদিযও িদত্ পাদর, োর জিয ঐ বযভক্ত িয়দত্া কখদিাই সজদল োয়ভি বা আটক 

িয়ভি৷ 

আপভি েভে বভিষৃ্কত্ িওয়ার ঝুোঁ ভকদত্ োদকি এবং সকাদিা অযাটভিকর সিায়ত্ার প্রদয়াজি রদয়দে বদল মদি কদরি, ত্ািদল আপিার এমি একজি অযাটভিক 

খুোঁদজ সবর করার সিষ্টা করা উভিত্ ভেভি বভিষ্কার (ভডদপাদটক শ্ি) ভবষদয় ভবদশ্ষজ্ঞ৷ আপভি েভে অপরািমূলক কাদজ সোষী সাবযি িদয় োদকি, ত্ািদল 

আপিার এমি একজি অযাটভিক প্রদয়াজি ভেভি সিৌজোভর আইি ও সসইসাদে বভিষ্কার সম্পদকক  িাদলা সবাদঝি৷ বভিষ্কার ভবষয়ক সকাদিা মামলায় সিায়ক 

িদত্ পাদর এমি আইভি সসবা সম্পদকক  ত্দেযর জিয অিুগ্রি কদর এই পুভিকার ত্েযসূত্র ভিদেক ভশ্কা (Resource Directory) অংশ্টি সেখুি৷  

2010 সাদলর সুপ্রীম সকাদটক র পাভেো বিাম সকিাভক (Padilla v. Kentucky) মামলার রায় অিুোয়ী, বত্ক মাদি সিৌজোভর অভিদোদের িদল 

অভিবাসদির উপর সম্ভাবয ভবরূপ িলািল সম্পদকক  সিৌজোভর মামলায় আসামী পদক্ষর অযাটভিকরা ত্াদের মদেলদক জািাদিা আবশ্যক৷ এর মাদি িদলা, 

সকাদিা সিৌজোভর মামলায় সোষ স্বীকার কদর সিয়ার িদল আসামীদক বভিষ্কার করা িদত্ পাদর ভকিা সস ভবষদয় আসামী পদক্ষর অযাটভিক অবশ্যই ত্ার 

মদেলদক জািাদবি৷ েভে আসামী পদক্ষর সকাদিা আইিজীবী এই ভবষদয় আসামীদক িা জািাি এবং এই িা জািাদিার বযেকত্া মামলার িলািলদক প্রিাভবত্ 

কদর, ত্ািদল আসামী িয়দত্া এই েন্ডাদেদশ্র ভবরুদি িযাদলঞ্জ জািাদত্ পারদবি৷ 

ইনমতগ্রশি নিতেইিাতিি যেতত্র নিউ ইয়র্ক  নিটিি বাধানিতষধিমূহ 

2014 সাদল ভসটি স্থািীয় আইি 58 ও 59 পাস করার িদল ভসটি ইভমদগ্রশ্ি অযান্ড কােমস এিদিাসকদমি (Immigration and Customs 

Enforcement, ICE)-এর কাে সেদক ভডদটইিাদরর সে অিুদরাি সপদয় োদক সসগুদলার প্রভত্ সম্মাি জািাদিার জিয আবশ্যক পভরভস্থভত্গুদলাদক আদরা 

সীমাবি কদরদে৷ ভডদটইিার িদলা, ICE ত্াদের সিিাজদত্ ভিদত্ িায় এমি সকাদিা বযভক্তদক আটক করার ভবষদয়, স্থািীয় বা সেট েিিকদমদির সকাদিা সংস্থার 

কাদে ICE-এর সপ্রভরত্ একটি অিুদরাি৷ এই আইিগুদলা ভিউ ইয়কক  ভসটি পুভলশ্ ভবিাে (New York City Police Department, NYPD) এবং 

সংদশ্ািি ভবিাে (Department of Correction, DOC)-সক অদিক পভরভস্থভত্দত্ ইভমদগ্রশ্ি ভডদটইিার পালি করা সেদক ভবরত্ রাদখ৷ শুিুমাত্র ভিম্নভলভখত্ 

পভরভস্থভত্গুদলাদত্ NYPD ও DOC বত্ক মাদি ইভমদগ্রশ্ি ভডদটইিারগুদলার প্রভত্ সম্মাি জািাদব: 

 ICE েভে সকাদিা সিডাদরল ভবিারক কতৃ্ক ক ইসুযকৃত্ এমি সকাদিা পদরায়ািা উপস্থাপি কদর সেখাদি ঐ বযভক্তদক সিিাজদত্ সিয়ার সম্ভাবয 

কারণ উদেখ োদক৷ 

 েভে ঐ বযভক্ত আটক িওয়ার পাোঁ ি বেদরর মদিয “সভিংস বা মারাত্মক অপরাদির” জিয সোষী সাবযি িদয় োদকি বা সন্ত্রাসবােীদের িজরোভর 

ত্াভলকার সাদে ত্ার সম্ভাবয ভমল োদক৷ 

এই আইিগুদলা ICE-সক ভরকাসক আইলযান্ড কাদরকশ্িাল িযাভসভলটি (Rikers Island Correctional Facility)-সত্ অভিস রাখার ভবষয়টিদকও ভিভষি 

কদর৷ 

যর্াতিা বযনিতর্ আের্ র্িা হতল র্ী র্িতে হতব 

আপভি েভে অভিবাসি কতৃ্ক পদক্ষর সিিাজদত্ আটক অবস্থায় োদকি, ত্ািদল আপভি আপিার অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  সকাদিা ভকেু বলার জিয বা 

অভিবাসি সম্পভকক ত্ শুিাভিদত্ আপিার অভিকার বা অিয সকাদিা অভিকার পভরত্যাে কদর সকাদিা ভকেু স্বাক্ষর করদত্ বািয িি৷ আপিার অভিবাসিেত্ 

অবস্থার সাদে সম্পভকক ত্ িয় এমি সকাদিা অপরাদি অভিেুক্ত িদয় আপভি েভে আটক িদয় োদকি এবং ভরকাসক আইলযাদন্ড বেী োদকি, ত্ািদল আপিার 

সক্ষদত্রও অভিবাসি কতৃ্ক পদক্ষর সিিাজদত্ োকা বযভক্তদের জিয উপদর উভেভখত্ ভিদেক শ্িা অিুসরণ করা উভিত্৷ অভিবাসি সংক্রান্ত ভিয়ম-কািুি 
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প্রদয়ােকারী এদজিরা ভরকাসক আইলযাদন্ড কাজ কদর এবং সসখাদি বেী োকা সলাকজদির অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  ত্াদেরদক ভজজ্ঞাসাবাে করদব৷ 

আপিার অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পভকক ত্ প্রদের উত্তর িা সেয়ার অভিকার আপিার রদয়দে৷ আপিার সকাদিা িরদির অভিকার পভরত্যাে করদে বদল মদি িয় 

এমি সেদকাদিা কােজপত্র স্বাক্ষর করার সক্ষদত্র আপিার সত্কক  িওয়া উভিত্৷ 

আপভি েভে আটক বযভক্তর পভরবাদরর সেসয বা ত্ার ভপ্রয়জি িি, ত্ািদল এই বযভক্তর পূণকিাম ও ডাকিাম, এভলদয়ি সরভজদিশ্ি িম্বর, জন্মত্াভরখ, েুক্তরাদে 

প্রদবদশ্র ত্াভরখ, সেদকাদিা িরদির অপরাদির সরকডক  এবং অভিবাসি সম্পভকক ত্ অিয সব কােজপত্র আপিার কাদে রাখার ভবষয়টি ভিভিত্ করদবি৷ 

আপভি েভে আটক িওয়া আপিার পভরবাদরর সেসয বা ভপ্রয়জিদক খুোঁদজ সবর করদত্ িাি, ত্ািদল বুযদরা অব ইভমদগ্রশ্ি অযান্ড কােমস এিদিাসকদমি 

অভিস (Bureau of Immigration and Customs Enforcement Office)-এর সাদে সোোদোে করুি৷ আপভি আপিার কিসুযদলদটর 

সাদেও সোোদোে করদত্ পাদরি৷ সবদশ্দষ, আপভি আটক সকন্দ্রগুদলাদত্ আলাো আলাোিাদব সোোদোে করদত্ পাদরি৷ আদরা ত্দেযর জিয আপভি 

ভডদটিশ্ি ওয়াি সিটওয়াকক  (Detention Watch Network) ওদয়বসাইদটর সাদে সোোদোে করদত্ পাদরি৷ 

ইনমতগ্রশি অযান্ড র্াস্টমি এিতিািকতমন্ট (Immigration and Customs Enforcement) 

নিউ ইয়র্ক  (212) 264-4213   

নিউ জানিক (973) 645-3666 

 

নবিামূতলয আইনি িহায়ো (Free Legal Assistance) 

নলগযাল এইি ইনমতগ্রশি ল’ ইউনিে  

(Legal Aid Immigration Law Unit) 

(212) 577-3456 (বুি ও শুক্রবার ভবদকদল) 

অনিবািী িুিো প্রর্ল্প (Immigrant Defense Project) (212) 725-6422 

ব্রংক্স নিতিন্ডািক (Bronx Defenders) (718) 838-7878 

িিািক মযািহাোি যর্ায়ানলশি িি ইনমগ্রযান্ট িাইেি  

(Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights) 

(212) 781-0355 x305 

বেী বযভক্ত ও পভরবারগুদলার জিয আদরা ত্েয এবং আইভি োড়া অিয সিায়ত্া: িযাভমভলজ ির ভিডম (Families for Freedom): (646) 290-5551. 
 

কিসুযদলটগুদলার একটি ত্াভলকার জিয: http://www.nyc.gov/html/unccp/html/consular/nyc_list.shtml 

ভডদটিশ্ি সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, আপভি ভডদটিশ্ি ওয়াি সিটওয়াকক -এর ওদয়বসাইট www.detentionwatchnetwork.org সেখদত্ 

পাদরি৷ 

আটক সকন্দ্রগুদলার অবস্থাি ও সসগুদলার সাদে সোোদোদের ত্েয সখাোঁ জার জিয আপভি এই ভলংকটি সেখদত্ পাদরি: 

www.detentionwatchnetwork.org/dwnmap 

গিিকতিি েমা (GOVERNOR’S PARDON) বলতে র্ী যবাঝায়? 

ভিউ ইয়কক  সেদটর েিিকর সিৌজোভর অপরাদির জিয ক্ষমা মঞু্জর করদত্ পাদরি৷ এই ক্ষমার িদল অপরাি ও েে মাি িদয় োয় এবং ত্া সকাদিা বযভক্তদক 

বভিষ্কার এড়াদত্ সািােয করদত্ পাদর৷ 

  

http://www.nyc.gov/html/unccp/html/consular/nyc_list.shtml
http://www.detentionwatchnetwork.org/
http://www.detentionwatchnetwork.org/dwnmap
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েমাি জিয র্ািা আতবিি র্িতে পাতি? 

েভে ভিউ ইয়কক  সেদট সকাদিা বযভক্ত সকাদিা অপরাদি সোষী সাবযি িি, এবং ভত্ভি েভে ভবোস কদরি সে এর িদল ত্াোঁ দক বভিষ্কার করা িদত্ পাদর, ত্ািদল 

ভত্ভি ক্ষমার জিয আদবেি করদত্ পাদরি৷  

ক্ষমা মঞু্জদরর ভবষয়টি এই বযভক্তদক আর বভিষ্কার করা িদব িা বদল সকাদিা ভিিয়ত্া প্রোি কদর িা৷ মােক ও আদেয়াস্ত্র সংভিষ্ট ভকেু ভকেু অপরাদির কারদণ 

ক্ষমা িাও মঞু্জর করা িদত্ পাদর৷ েভেও ভকেু ভকেু পভরভস্থভত্দত্ ক্ষমা মঞু্জর িওয়ার ভবষয়টি বভিষ্কার িওয়া সেদক রক্ষা িাও করদত্ পাদর এবং ক্ষমা খুব ঘি 

ঘি মঞু্জর করা িয় িা, এই ভবষয়টি সকাদিা বযভক্তদক ক্ষমার আদবেি করা সেদক ভিরুৎসাভিত্ করা উভিত্ িয়৷ 

বনহষ্কাি প্রনেতিাধ র্িাি জিয আনম নর্িাতব েমাি জিয আতবিি র্িতে পানি? 

ক্ষমার জিয আদবেি করদত্ িদল আপিাদক অবশ্যই েোসম্ভব সবভশ্ ত্েয সংগ্রি করদত্ িদব, সেগুদলা ক্ষমা মঞু্জর করার সেৌভক্তকত্া তু্দল িদর৷ এই 

ত্দেযর মদিয অন্তিুক ক্ত রদয়দে: 

 িাম, ঠিকািা, সোোদোদের জিয সিাি িম্বর, জন্মত্াভরখ, এবং সসাশ্যাল ভসভকউভরটি িম্বর বা এভলদয়ি সরভজদিশ্ি িম্বর সি বযভক্তেত্ ত্েয, 

 অভিবাসিেত্ শুিাভি অমীমাংভসত্ রদয়দে ভকিা এবং সসই শুিাভির বত্ক মাি অবস্থা, 

 অপরাি সংঘটদির জায়ো, েে প্রোদির ত্াভরখ এবং সঘাভষত্ েে(সমূি) সি সোষী সাবযি িওয়ার িরি, 

 পুিবকাসদির ইভত্িাস বা প্রমাণ, ো িাদলা িভরত্রদক তু্দল িদর, 

 েুক্তরাদের সাদে আপিার বন্ধদির ভবিাভরত্ বণকিা, এবং  

 বভিষ্কাদরর িদল আপিার ও আপিার পভরবাদরর উপর সম্ভাবয প্রিাদবর বণকিা৷ 

আতবিিপত্র পাঠাতিাি ঠির্ািা: 

Executive Clemency Bureau 
New York State Department of Corrections and Community Supervision 
The Harriman State Campus – Building 2 
1220 Washington Ave 
Albany, NY 12226-2050 

অথ্বা আপিার আদবেদির পযাদকজটি স্কযাি কদর ভিদির ঠিকািায় ইদমইল করুি: PardonsAndCommutations@doccs.ny.gov 

েমা মেুতিি পি (AFTER A PARDON) 

আপভি েভে েিিকদরর কাে সেদক ক্ষমা সপদয় োদকি, ত্ািদল বভিষ্কার এড়াদিার জিয আপিাদক অবশ্যই বাড়ভত্ পেদক্ষপ ভিদত্ িদব৷ আপিার সে 

পেদক্ষপগুদলা সিয়া উভিত্ সসগুদলার মদিয একটি িদলা, সে আোলদত্ আপিার অভিবাসিেত্ শুিাভি িদি সসখাদি ক্ষমা মঞু্জদরর প্রমাণ োভখল করা৷ 

mailto:PardonsAndCommutations@doccs.ny.gov
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সরকাভর সুদোে-সুভবিা  

অনিবািীতিি জিয যর্াি ধিতিি িির্ানি িুতযাগ-িুনবধাি (PUBLIC BENEFITS) বযবস্থা িতয়তে? 

অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ, সবার জিয অদিক গুরুত্বপূণক সসবা ও সুদোে-সুভবিার বযবস্থা রদয়দে৷ প্রদয়াজিীয় কােজপত্র সিই এমি অভিবাসী সি সবাই 

ভিম্নভলভখত্ সসবাসমূি সপদত্ পাদরি৷ এই সসবাসমূদির মদিয ভকেু ভকেু িদলা জরুভর প্রদয়াজদির জিয: 

 সেট ভিলদেি সিলে ইিসুযদরি সপ্রাগ্রাম (SCHIP)-এর অিীদি 19 বেদরর কম বয়সী ভশ্শুরা স্বাস্থয ভবমা পাওয়ার সোেয, 

 অযামু্বদলি সাভিক স সি জরুভর ভিভকৎসা সসবা, 

 ভপ্রিাটাল সকয়ার অযাভসেযাি সপ্রাগ্রাম (PCAP)-এর অিীদি েিক বত্ী মভিলাদের জিয প্রসব-পূবক সসবা, 

 পাভরবাভরক সভিংসত্া সম্পদকক  কাউদিভলং, 

 টিকাোি, 

 HIV পরীক্ষা ও কাউদিভলং, 

 জরুভর আশ্রয়, 

 ভবষ ভিয়ন্ত্রদণর জিয িটলাইি, 

 খাবার রাখার ঘদরর বা িুড পযাভি সসবা, 

 ভশ্শু কলযাণ ও পালক পভরিেকা সসবা, 

 সরকাভর সু্কদল ভশ্ক্ষা, 

 সু্কদল সকাদলর িািা ও দুপুদরর খাবাদরর কমকসূভি, 

 ভডপাটক দমি ির ভে এভজং (Department for the Aging) কতৃ্ক ক প্রেত্ত ভসভিয়র সাভিক স ও ভসভিয়র সসিার সপ্রাগ্রাম, 

 সিাক্তা প্রত্ারণার ভবষদয় সুরক্ষা প্রোিকারী ভডপাটক দমি অব কিভজউমার অযাদিয়াসক (Department of Consumer Affairs)-এর সসবা, 

 মািবাভিকার কভমশ্ি (Human Rights Commission)-এর সেয়া ববষময-ভবদরািী সুরক্ষা,  

 পাকক  ও ভবদিােি ভবিাে (Department of Parks and Recreation)-এর সেয়া সসবা ও সুভবিাসমূি, 

 পাবভলক লাইদেভর সাভিক স ও ভবদশ্ষ অিুষ্ঠািমালা, 

 েণ পভরবিি, 

 পুভলভশ্ ভিরাপত্তা, 

 অভেকান্ড সেদক সুরক্ষা, এবং 

 স্বাস্থয ও মািভসক স্বাস্থয ভবিাে (Department of Health and Mental Hygiene) কতৃ্ক ক প্রেত্ত সসবাসমূি৷ 

অদিক সুদোে-সুভবিা ও সসবা শুিুমাত্র েুক্তরাদের িােভরক ও “আইিেত্িাদব উপভস্থত্ (lawfully present)” অভিবাসীদের ভকেু ভিভেক ষ্ট েল সপদত্ 

পাদরি৷ শুিুমাত্র েুক্তরাদের িােভরক ও ভকেু ভিভেক ষ্ট আইিেত্ েযাটাসিারী অভিবাসীরা সপদত্ পাদরি এমি সুদোে-সুভবিার কদয়কটি উদেখ করা িদলা: 

 সমূ্পরক ভিরাপত্তা আয় (Supplemental Security Income, SSI), 

 িুড েযাম্প (Food stamps), 

 িেে আভেকক সিায়ত্া, 

 সরকাভর বাসস্থাি (Public housing), 

 অিুদিে 8 আবাসি িাউিার, এবং 

 অ-জরুভর সমভডদকইড৷ 
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এই সুদোে-সুভবিাগুদলা সম্পদকক  ভিদি বযাখযা করা িদয়দে: 

িমূ্পির্ নিিাপত্তা আয় (Supplemental Security Income, SSI) র্ী? 

 SSI িদলা ভিম্ন-আদয়র প্রবীণ (65 বের ও ত্ারদিদয় সবভশ্ বয়সী), অন্ধ বা প্রভত্বন্ধী বযভক্তদের জিয একটি িেে আভেকক সুভবিা৷ 

 সেসব বযভক্ত SSI সপদয় োদকি ত্ারা স্বয়ংভক্রয়িাদব সমভডদকইড পাওয়ার সোেয৷ 

একজি বযভক্ত সেদকাদিা সামাভজক ভিরাপত্তা প্রশ্াসি (Social Security Administration, SSA) অভিদস বা 

(800) 772-1213 িম্বদর কল কদর  SSI এর জিয আদবেি করদত্ পাদরি৷ 

িুি স্টযাম্প র্ী? 

 বত্ক মাদি সমূ্পরক পুভষ্ট সিায়ত্া প্রকল্প (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) িাদম পভরভিত্ িুড েযাম্প িল 

কুপি ও ইদলকরভিক উপাদয় সুভবিা স্থািান্তর (Electronic Benefits Transfer, EBT) িামক কাদডক র মািযদম িেে আভেকক সিায়ত্া প্রোি, 

ো স্বল্প-আদয়র পভরবারগুদলাদক খাবার ভকিদত্ সািােয কদর৷ 

 ভিউ ইয়কক  ভসটিদত্ NYC মািব সম্পে প্রশ্াসি (Human Resources Administration, HRA) িুড েযাম্প পভরিালিা কদর োদক৷  

িুড েযাদম্পর জিয আদবেি করদত্ একজি বযভক্ত HRA জব সসিাদর বা িুড েযাম্প অভিদস সেদত্ পাদরি৷ 

 ভিউ ইয়কক  সেদট, সেসব অভিবাসী সিডাদরল িুড েযাম্প সুভবিা পাওয়ার জিয আর সোেয িি, ত্ারা এখদিা সেদটর িুড েযাম্প সুভবিা সপদত্ 

পাদরি৷ 

 সকাদিা মা/বাবা িুড েযাদম্পর জিয সোেয িা িদলও, েভে ত্ার সেদলদমদয়রা সোেয িয় ত্ািদল ভত্ভি ত্ার সেদলদমদয়দের জিয িুড েযাদম্পর 

আদবেি করদত্ পাদরি৷ 

িুড েযাদম্পর জিয আদবেি করদত্, 311 িম্বদর কল করুি বা অিলাইদি http://www.nyc.gov/ 

html/hra/html/services/snap.shtml ঠিকািায় HRA-এি ওতয়বিাইে যিিুি  

িগি আনথ্কর্ িহায়ো র্ী? 

িেে আভেকক সিায়ত্া িদলা ভিউ ইয়কক  ভসটির এমি একটি সপ্রাগ্রাম ো স্বল্প-আদয়র সোেয পভরবারগুদলাদক আত্মভিিক রশ্ীল িদত্ সিায়ত্া করার জিয আভেকক 

সিায়ত্া প্রোি কদর োদক৷ 

িেে আভেকক সিায়ত্া ও অিযািয সরকাভর সুদোে-সুভবিার জিয আদবেি করা োয় ভিউ ইয়কক  ভসটিদত্ অবভস্থত্ এমি জব 

সসিার খুোঁদজ সপদত্ 311 িম্বদর কল করুি অেবা সেখুি: http://www.ny.gov/html/hra/html/ 

services/job_centers.shtml 

িির্ানি আবািি (PUBLIC HOUSING) র্ী? 

সরকাভর আবাসি িদলা সরকাভর-মাভলকািািীি এক িরদির বাসস্থাি ো স্বল্প-আদয়র ভকেু পভরবার ও বযভক্তরা সপদত্ পাদরি৷ 

  

http://www.ny.gov/html/hra/html/services/job_centers.shtml
http://www.ny.gov/html/hra/html/services/job_centers.shtml
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যির্শি এইে আবািি িাউচাি (SECTION 8 HOUSING VOUCHERS) বলতে র্ী যবাঝায়? 

সসকশ্ি এইট আবাসি িাউিার িদলা একটি সুভবিা ো িাড়ার ভকেু অংশ্ পভরদশ্াি করদত্ একটি পভরবারদক সিায়ত্া কদর োদক৷ সসকশ্ি এইট 

িাউভজংদয়র জিয শুিুমাত্র ভকেু ভিভেক ষ্ট স্বল্প-আদয়র পভরবার সোেয বদল ভবদবভিত্ িদয় োদক এবং শুিুমাত্র ভিভেক ষ্ট ভকেু বাভড়ওয়ালা সসকশ্ি এইট িাউিার 

গ্রিণ কদরি৷  

িির্ানি আবািি ও যির্শি এইে িাউচাি িম্পতর্ক  আতিা েতথ্যি জিয নিউ ইয়র্ক  নিটি হাউনজং অথ্নিটি  

(New York City Housing Authority, NYCHA)-এি নিম্ননলনিে যযতর্াতিা এর্টি অনিতি যযাগাতযাগ র্রুি 

অথ্বা http://apply.nycha.info  যিিুি৷ 

মযািহাোি/ব্রংক্স 478 E. Fordham Rd., 2nd Floor 
Bronx, NY 10458 
(718) 707-7771 

ব্রুর্নলি/স্টযাতেি আইলযান্ড 787 Atlantic Ave., 2nd Floor 
Brooklyn, NY 11238 
(718) 707-7771 

কুইন্স 90-27 Sutphin Blvd., 4th Floor 
Jamaica, NY 11435 
(718) 707-7771 

িির্ানি আবািি-এি আতবিিপত্র নিতচি ঠির্ািায় পাঠাি: 

NYCHA 
Post Office Box 445 
Church Street Station 
New York, NY 10008 

যির্শি এইে িাউচাি িম্পতর্ক  নিউ ইয়র্ক  নিটি হাউনজং অযান্ড নপ্রজাতিক শি নিপােক তমন্ট (Housing and Preservation 

Department, HPD)-এি র্াে যথ্তর্ আতিা েতথ্যি জিয, অিুগ্রহ র্তি (917) 286-4300 িম্বতি র্ল র্রুি৷ 

আবািি িম্পতর্ক  আতিা েতথ্যি জিয অিুগ্রহ র্তি আবািি অংশটি যিিুি (পৃষ্ঠা 36)৷ 

নমউনিনিপযাল আইনি: IDNYC র্ািক  

অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ ভিউ ইয়কক  ভসটির সব বাভসোর জিয 2014 সাদল “IDNYC” িামক ভমউভিভসপযাল আইদডভিটি কাডক  বত্ভর করার জিয 

ভিউ ইয়কক  ভসটি একটি আইি পাস কদরদে৷ IDNYC কাডক  িদলা েভবেুক্ত একটি পভরিয়পত্র ো অদিক কাদজ বযবিার করা োয়৷ ভসটি েিিকদমদির কমকসূভি ও 

সসবাসমূদি প্রদবশ্াভিকার সপদত্, ভসটি েিিকদমদির িবিগুদলাদত্ (সু্কল সি) প্রদবশ্ করদত্, NYPD-এর পুভলশ্ অভিসারদের সাদে সোোদোে করদত্, 

ভকেু ভিভেক ষ্ট আভেকক প্রভত্ষ্ঠাদি সিভকং অযাকাউি খুলদত্ এবং আদরা অদিক সুদোে-সুভবিা গ্রিণ করার জিয এটি বযবিার করা োয়৷ IDNYC কাদডক র বাড়ভত্ 

সুভবিাগুদলার মদিয অন্তিুক ক্ত রদয়দে: 

 মুভি টিভকট, েডওদয় সশ্া, সখলািুলার ইদিি, ভেম পাকক , এবং আদরা অদিক ভবদিােিমূলক ভবষদয় ভবদশ্ষ মূলযোড়৷   

 NYC পাকক স ভরভক্রদয়শ্ি সসিার (NYC Parks Recreation Center)-এ 25-61 বের বয়স্ক প্রািবয়স্কদের জিয সেসযপে এবং NYC 

পাকক স ভডপাটক দমি (NYC Parks Department)-এর সটভিস পারভমদটর উপর বাৎসভরক 10 শ্ত্াংশ্ িাদর মূলযোড়৷ 

 NYC-এর 22টি YMCA সসিাদরর সবগুদলাদত্ পাভরবাভরক সেসযপদে 20 শ্ত্াংশ্ মূলযোড়৷ 

 ভিউ ইয়কক  সোটক স িাব (New York Sports Club)-এর সবগুদলা শ্াখায় ভবিামূদলয 30 ভেদির রায়াল এবং একজি প্রত্যাভয়ত্ প্রভশ্ক্ষক 

কতৃ্ক ক ভিটদিস মূলযায়ি৷ 

http://apply.nycha.info/


সেকাবে সুর াগ-সুবিিা  14 

 সসামবার সেদক শুক্রবার সকাল 7টা সেদক সন্ধযা 7টা পেকন্ত ভিউ ইয়কক  ভসটির িুড বাজার (Food Bazaar) সুপারমাদকক দট সব িরদির 

সকিাকাটার উপর 5 শ্ত্াংশ্ মূলযোড়৷ 

 ভিউ ইয়কক  পাস (New York Pass)-এর জিয 25 শ্ত্াংশ্ মূলযোড়, ো িদলা NYC-এর 83টি পেকটি সকদন্দ্রর জিয একটি শ্িরবযাপী পাস৷ 

 ভিউ ইয়কক  ভসটিদত্ ভবভিন্ন আভেকক প্রভত্ষ্ঠাদি বযাংক অযাকাউি সখালা৷  

 জাদুঘর, ভশ্ল্পকলা সকন্দ্র, কিসাটক  িল, সবাটাভিকযাল োদডক ি ও ভিভড়য়াখািা সি ভসটির সাংসৃ্কভত্ক প্রভত্ষ্ঠাদির মদিয 33টিদত্ ভবিামূদলয এক 

বেদরর সেসযপে৷ 

সুদোে-সুভবিার একটি পূণকাঙ্গ ভববরদণর জিয, অিুগ্রি কদর সেখুি: http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/benefits.page  

আনম নর্িাতব IDNYC র্াতিক ি জিয আতবিি র্িতে পানি? 

IDNYC কাডক  সপদত্ িদল আপিাদক অবশ্যই একটি আদবেিপত্র পূরণ কদর IDNYC ভিবন্ধি সকদন্দ্র (IDNYC Enrollment Center) জমা ভেদত্ 

িদব৷ আদবেিপত্রগুদলা অবশ্যই িাদত্ স্বাক্ষভরত্ িদত্ িদব এবং সশ্রীদর জমা ভেদত্ িদব৷ এগুদলা অিলাইদি জমা সেয়া োদব িা৷ অযাপদয়িদমি করদত্ 

311 িম্বদর কল করুি বা www.nyc.gov/IDNYC ওদয়বসাইদট োি৷ ভিউ ইয়কক  ভসটিদত্ বসবাসকারী 14 বের বা ত্ারদিদয় সবভশ্ বয়সী প্রদত্যক 

অভিবাসী একটি IDNYC কাডক  সপদত্ পাদরি৷ 

আদবেিকারীদেরদক অবশ্যই পভরিদয়র প্রমাণ এবং ভিউ ইয়কক  ভসটিদত্ বসবাদসর প্রমাণ ভেদত্ িদব৷ পভরিয় ও বসবাদসর প্রমাণ ভিদসদব অদিক িরদির 

কােজপত্র েৃিীত্ িদয় োদক৷ জািুয়াভর 1, 2016 ত্াভরদখর আদে আদবেিকারী ভিউ ইয়দকক র সব অভিবাসীদক ভবিামূদলয IDNYC কাডক  সেয়া িদব৷ কাদডক র 

সময়াে োকদব আদবেিপত্র অিুদমাভেত্ িওয়ার ত্াভরখ সেদক পাোঁ ি বের পেকন্ত৷ আদবেি প্রভক্রয়ায় ইংদরভজদত্ সীভমত্ েক্ষত্াসম্পন্ন ও প্রভত্বন্ধী বযভক্তদের 

প্রদবশ্াভিকার রদয়দে৷ 

ভসটি, সেট ও সিডাদরল আইদি অিুদমাভেত্ সীমার মদিয IDNYC-এর সব আদবেিকারীর ত্দেযর সোপিীয়ত্া ভসটি রক্ষা করদব৷ ভিবকািী আদেশ্ 41 

(Executive Order 41) অিুোয়ী ভসটি আদবেিকারীদেরদক অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  ভজদজ্ঞস করদব িা৷ 

আদবেিপত্র ভপ্রি করদত্ http://www1.nyc.gov/site/idnyc/card/application-materials.page ওদয়বসাইদট োি  

IDNYC কাডক  ও ভকিাদব আদবেি করদত্ িদব সস সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, অিুগ্রি কদর IDNYC ওদয়বদপজ সেখুি: www.nyc.gov/IDNYC  

 

http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/benefits.page
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/card/application-materials.page
http://www.nyc.gov/IDNYC
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স্বাস্থয সসবা 

এর্জি বযনি নর্িাতব িির্ানি স্বাস্থয নবমা (PUBLIC HEALTH INSURANCE) যপতে পাতিি? 

ভিদি সরকাভর স্বাস্থয ভবমা কমকসূভি সম্পদকক  ত্েয সেয়া িদয়দে সেগুদলা পাওয়ার জিয অদিক অভিবাসী সোেয িদত্ পাদরি: 

 স্বল্প-আদয়র সব বয়সী মািুদষর জিয সমভডদকইড৷ অ-জরুভর সমভডদকইড-এর জিয আইিসম্মত্ অভিবাসিেত্ অবস্থা আবশ্যক, 

 18 বের বা ত্ারদিদয় কম বয়সীদের জিয িাইল্ড সিলে প্লাস (Child Health Plus), 

 19-64 বের বয়সী প্রািবয়স্কদের জিয িযাভমভল সিলে প্লাস (Family Health Plus), 

 েিক বত্ী মভিলাদের জিয ভপ্রিাটাল সকয়ার অযাভসেযাি সপ্রাগ্রাম (Prenatal Care Assistance Program, PCAP), 

 পভরবার পভরকল্পিার জিয িযাভমভল প্লযাভিং সবদিভিট সপ্রাগ্রাম (Family Planning Benefit Program, FPBP), 

 পভরবার পভরকল্পিার জিয িযাভমভল প্লযাভিং এক্সদটিশ্ি সপ্রাগ্রাম (Family Planning Extension Program, FPEP), 

 জরুভর সসবার জিয জরুভর সমভডদকইড, এবং 

 HIV পদজটিি ভিভকৎসার জিয এইডস োে অযাভসেযাি সপ্রাগ্রাম (AIDS Drug Assistance Program, ADAP)৷ 

িির্ানি স্বাস্থয নবমা পাওয়াি জিয যযাগয র্ািা? 

প্রদয়াজিীয় কােজপত্র সিই এমি অভিবাসী সি ভিউ ইয়কক  সেদটর সব অভিবাসী অভিবাসীরা ভিম্নভলভখত্ সুদোে-সুভবিা পাওয়ার সোেয: 

 িাইল্ড সিলে প্লাস, 

 ভপ্রিাটাল সকয়ার অযাভসেযাি সপ্রাগ্রাম (PCAP), 

 িযাভমভল প্লযাভিং এক্সদটিশ্ি সপ্রাগ্রাম (FPEP), 

 এইডস োে অযাভসেযাি সপ্রাগ্রাম (ADAP), এবং 

 জরুভর সমভডদকইড৷ 

অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ সব ভশ্শুই সরকাভর স্বাস্থয ভবমা পাওয়ার জিয সোেয িদব েভে ত্াদের পভরবার আদয়র উপর ভিভত্ত কদর সোেয িদয় োদক৷ 

সািারণত্, প্রদয়াজিীয় কােজপত্র সিই এমি অভিবাসী এবং অভিবাসী-িি এমি বযভক্তরা (অস্থায়ী বযবসায়ী, ভশ্ক্ষােী, ভিভকৎসা ও ভ্রমণ ভিসািারী বযভক্ত) জরুভর 

অবস্থা োড়া িযাভমভল সিলে প্লাস বা সমভডদকইড সুভবিা পাওয়ার সোেয িদবি িা৷ 

সমভডদকইড ও িযাভমভল সিলে প্লাদসর জিয সোেয িদত্ িদল একজি অভিবাসীদক ভিম্নভলভখত্ সশ্রভণগুদলার সেদকাদিা একটির অন্তিুক ক্ত িদত্ িদব: 

 িযািারালাইদজশ্ি সূদত্র েুক্তরাদের িােভরকত্ব সপদয়দেি,  

 ভিদজদের সেদশ্ ভিগ্রি বা অিয সকাদিা সমসযার ভশ্কার িদয় োরা েুক্তরাদে অভিবাসী িদয়দেি (োর মদিয রদয়দে শ্রণােী, রাজনিভত্ক আশ্রয় 

পাওয়া বযভক্ত, অযাদমদরভশ্য়াি, ভকউবাি/সিভশ্য়াি অভিবাসী, শ্ত্ক সাদপদক্ষ আেমিকারী বযভক্ত, মািব পািাদরর ভশ্কার িওয়া বযভক্ত, এবং োদের 

অস্থায়ী সুরক্ষা েযাটাস আদে), 

 আইিসম্মত্ স্থায়ী বাভসো,  

 VAWA সসলি-ভপটিশ্িার (েুক্তরাদের িােভরক বা ববি পামকাদিি সরভসদডদির স্বামী/স্ত্রী ও সেদলদমদয় োরা শ্ারীভরক বা মািভসকিাদব 

ভিেকাভত্ত্ িদয়দেি), 

 বভিষ্কারাদেদশ্র উপর স্থভেত্াদেশ্ সেয়া িদয়দে বা বভিষ্কার বাভত্ল করা িদয়দে এমি অভিবাসী, 

 ভিবভন্ধত্ অভিবাসীেণ (সরভজভি ইভমগ্রযািস, সসই সব বযভক্ত োরা সেখাদত্ সক্ষম সে ত্ারা জািুয়াভর 1, 1972 ত্াভরখ সেদক েুক্তরাদে 

ক্রমােত্িাদব বসবাস কদর আসদেি), 
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 েুক্তরাদে পযাদরালপ্রাি বযভক্ত, োর পযাদরাদলর সময়াে সশ্ষ িয়ভি, 

 কািাডাদত্ জন্মগ্রিণকারী সিটিি আদমভরকাি এবং েুক্তরাদের সাদে ভবদশ্ষ সম্পকক  রদয়দে এমি অঞ্চল সেদক আসা বযভক্তেণ, 

 সশ্স্ত্র বাভিিীদত্ কাজ করা অবসরপ্রাি বযভক্ত এবং োরা এখদিা কাজ করদেি, ত্াদের ঘভিষ্ঠ পভরবার সি, এবং 

 ভিউ ইয়কক  সেট ভডপাটক দমি অব সিলে সেসব অভিবাসীদক পামকাদিিভল ভরসাইভডং আন্ডার কালার অব ল’ (PRUCOL) ভিদসদব শ্িাক্ত কদরদে৷ 

যিই িাতথ্... 

 অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ, জরুভর ভিভকৎসার প্রদয়াজি রদয়দে এমি সেদকাদিা বযভক্তর অযামু্বদলি ডাকার এবং জরুভর ভবিাদে সসবা 

গ্রিদণর অভিকার রদয়দে৷ 

 অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ, সেদকাদিা বযভক্ত সিডাদরল অেকায়দি পভরিাভলত্ স্বাস্থয সকন্দ্র সেদক এবং NYC স্বাস্থয ও িাসপাত্াল 

কদপকাদরশ্ি (Health and Hospitals Corporation)-এর পভরিাভলত্ িাসপাত্াল, ডায়ােিভেক সসিার ও ভিভকৎসা সকন্দ্র, েীঘক-

সময়ােী সসবাোিকারী প্রভত্ষ্ঠাি, ও ভিভিকগুদলা সেদক সসবা সপদত্ পাদরি৷ 

সরকাভর স্বাস্থয ভবমা সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, আপভি HRA সমভডদকইড সিল্প লাইদি (888) NYC-6116 িম্বদর 

কল করদত্ পাদরি৷  

িীনমেিাতব ইংতিনজ বলতে পাতিি বা আতিৌ বলতে পাতিি িা এমি যর্াতিা বযনি নর্ স্বাস্থয যিবাি যেতত্র 

িাষা িহায়ো যপতে পাতিি? 

ইংদরভজদত্ েক্ষ িি এমি সকাদিা বযভক্তর অভিকাংশ্ স্বাস্থয সসবা সকন্দ্র সেদক িাষা সংক্রান্ত অেকবি সিায়ত্া পাওয়ার অভিকার রদয়দে৷ সিডাদরল ও সেট 

আইি অিুোয়ী ইংদরভজদত্ সীভমত্ েক্ষত্া (LEP) রদয়দে এমি বযভক্তদেরদক িাষা সংক্রান্ত সিায়ত্া প্রোি করার জিয িাসপাত্ালগুদলার েুভক্তসঙ্গত্ 

পেদক্ষপ গ্রিণ করা আবশ্যক, সেমি সব সরােীদের সাদে কােককর সোোদোে ভিভিত্ করার জিয েক্ষ সোিাষী সসবা, গুরুত্বপূণক িরম, ভিদেক শ্িা ও 

ত্েযাবলীর অিুবাে প্রোি করা৷ 

যনি যর্াতিা হািপাোল আপিাতর্ পযকাপ্ত যিািাষী বা অিুবাি যিবা নিতে বযথ্ক হয়, োহতল আপনি নিম্ননলনিে 

প্রনেষ্ঠািগুতলাতে এর্টি িাগনির্ অনধর্াি অনিতযাগ (civil rights complaint) িাতয়ি র্িতে পাতিি: 

ইউ.এি. নিপােক তমন্ট অব যহলথ্ অযান্ড নহউমযাি িানিক তিি, অনিি িি নিনিল 

িাইেি (U.S. Department of Health and Human Services, 

Office for Civil Rights, OCR) 

(212) 264-3313 

NYS নিনিশি অব নহউমযাি িাইেি  (NYS Division of Human Rights) (718) 741-8400 

NYS নহউমযাি িাইেি র্নমশি (NYS Human Rights Commission) 311 বা (212) 306-7450 

হািপাোতলি র্নমউনিটি উপতিষ্টা যবািক  (HOSPITAL COMMUNITY ADVISORY BOARDS) র্ী? 

িাসপাত্াদলর কভমউভিটি উপদেষ্টা সবাডক  (CABs) ভিউ ইয়কক  ভসটি স্বাস্থয ও িাসপাত্াল কদপকাদরশ্ি (Health and Hospital Corporation, 

HHC)-এর সকন্দ্র বা িযাভসভলটিগুদলাদক স্বাস্থযদসবা সকন্দ্রগুদলার ভসিান্ত গ্রিণ প্রভক্রয়া সম্পদকক  কভমউভিটির দৃভষ্টিভঙ্গ কী সস বযাপাদর উপদেশ্ সেয় এবং ঐ 

সকন্দ্রগুদলার লক্ষয ও উদেশ্যগুদলা সম্পদকক  কভমউভিটিদক অবভিত্ কদর৷ সকদন্দ্রর পভরকল্পিা প্রণয়ি ও কমকসূভি উন্নয়দির ভবষদয় CAB সেসযরা গুরুত্বপূণক 

দৃভষ্টিভঙ্গ প্রোি কদরি, এবং কভমউভিটি গ্রুপ, স্থািীয় কমককত্ক া ও সকদন্দ্রর প্রশ্াসদির সাদে মত্ ভবভিময় কদরি৷ CABs সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, সিলে 

অযান্ড িসভপটাল কদপকাদরশ্ি-এর অভিস অব ইিারেিিকদমিাল ভরদলশ্ি (Health and Hospital Corporation Office of 

Intergovernmental Relations)-এর সাদে (212) 788-3349 িম্বদর সোোদোে করুি বা www.nyc.gov/hhc ওদয়বসাইট সেখুি৷   

http://www.nyc.gov/hhc
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ভশ্ক্ষা 

িির্ানি সু্কতল (PUBLIC SCHOOL) পড়াি অনধর্াি র্াতিি িতয়তে? 

অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ, ভিউ ইয়কক  ভসটিদত্ বসবাসকারী 5 সেদক 21 বের বয়সী সব ভশ্শু িাই সু্কল সেদক গ্রযাজুদয়ট িা িওয়া পেকন্ত সরকাভর সু্কদল 

পড়ার অভিকার ত্াদের রদয়দে৷ সে বেদর একটি ভশ্শুর বয়স 5 বের িদব সসই বের সেদক প্রদত্যক ভশ্শুর ভকন্ডারোদটক দি পড়ার অভিকার রদয়দে৷ 

ভশ্ক্ষােী ও ভপত্ামাত্াদেরদক ভিউ ইয়কক  ভসটির সরকাভর সু্কদল ত্াদের অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  ত্েয প্রোি করার 

প্রদয়াজি সিই৷ 

নপোমাোিা নর্ সু্কতলি েথ্যগুতলা ইংতিনজ োড়া অিয যর্াতিা িাষায় অিুবাতি যপতে পাতিি? 

ভশ্ক্ষা ভবষয়ক গুরুত্বপূণক সিাটিশ্, ভিঠি ও িরদমর অিুবাে ভপত্ামাত্াদের মাতৃ্িাষায় পাওয়ার অভিকার রদয়দে৷ সসইসাদে, ভপত্ামাত্া ববঠক ও পভরভিভত্মূলক 

অিুষ্ঠাি বা ওভরদয়দিশ্দি অবশ্যই সোিাষীর বযবস্থা োকদত্ িদব৷ সকাদিা ভপত্ামাত্া েভে প্রদয়াজিীয় অিুবাে বা সোিাষী সসবা িা পাি, ত্ািদল সিায়ত্া পাওয়ার 

জিয সসই ভপত্ামাত্া ত্াদের পযাদরি সকাঅভডক দিটর, সু্কল, ভডপাটক দমি অব এডুদকশ্ি-এর ভডভিশ্ি অব িযাভমভল অযান্ড কভমউভিটি এিদেজদমি 

(Department of Education Division of Family and Community Engagement) বা একজি অযাডদিাদকদটর সাদে সোোদোে করদত্ 

পাদরি৷ সািারণত্ ভশ্ক্ষা ভবষয়ক অদিক বযাপাদরই ভশ্শুদেরদক সোিাষী ভিদসদব বযবিার করা উভিত্ িয়৷ 

আনম নর্িাতব আমাি িন্তািতর্ িির্ানি সু্কতল নিবন্ধি র্িাতে পানি? 

ভপত্ামাত্ার উভিত্ ত্াদের সন্তািদেরদক বাসার কাোকাভে “সজািিুক্ত” (“zoned”) সু্কদল ভিবন্ধি করাদিা৷ একটি ভশ্শুর সজািিুক্ত সু্কল সকাোয় অবভস্থত্ ত্া 

311 িম্বদর কল কদর বা DOE ওদয়বসাইট  http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents সেদক আপভি সজদি ভিদত্ 

পাদরি৷ 

সেসব ভপত্ামাত্া ত্াদের সন্তািদক সজািিুক্ত সু্কদল িভত্ক  করাদত্ িাি িা ত্ারা ত্াদের সন্তািদক একটি ভিন্ন সু্কদল 

স্থািান্তর করদত্ “িযাভরদয়ি (variance)”-এর জিয আদবেি করদত্ পাদরি৷ ত্দব, িযাভরদয়দির জিয আদবেিকারী 

ভপত্ামাত্ারা মাদঝ মাদঝ সসই স্থািান্তর িাও সপদত্ পাদরি৷ ভকিাদব সু্কল সবদে ভিদত্ িয় ও সসখাদি আদবেি করদত্ িয় 

সস ভবষদয় আদরা ত্দেযর জিয www.insideschools.org সেখুি বা (866) 427-6033 িম্বদর কল করুি৷  

সেসব ভপত্ামাত্া ত্াদের সন্তািদেরদক ভিউ ইয়কক  ভসটিদত্ ভপ্র-ভকন্ডাোদটক ি সপ্রাগ্রাদম ভিবন্ধি করাদত্ িাি, ত্ারা ত্াদের সন্তাদির ভিবন্ধদির জিয DOE-এর সাদে 

সোোদোে করদত্ পাদরি৷ আপিার সন্তািদক ভকিাদব ভপ্র-ভকন্ডাোদটক ি সপ্রাগ্রাদম িভত্ক  করাদত্ িদব সস ভবষয়টি আপভি (718) 935-2009 িম্বদর কল কদর বা 

DOE ওদয়বসাইট  http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm সেদক সজদি ভিদত্ পাদরি৷  

সব িাই সু্কল এবং ভকেু ভকেু ভমডল সু্কদলর সক্ষদত্র, ভশ্ক্ষােীদের জিয সজািিুক্ত সু্কল বরাি করা িয় িা, বরং ত্ারা একটি আদবেি প্রভক্রয়ার মিয ভেদয় োয় এবং 

ত্ারা ভকেু সু্কল ভিবকািি করদত্ পাদর৷ ভমডল সু্কল ও িাই সু্কদল িভত্ক  সংক্রান্ত আদরা ত্দেযর জিয, 311 িম্বদর কল করুি বা 

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm ওদয়বসাইট সেখুি৷   

 

  

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents
http://www.insideschools.org/
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm
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ভিবন্ধি করার সময় ভশ্ক্ষােীদেরদক অবশ্যই ভিম্নভলভখত্ কােজপত্র সেখাদত্ িদব: 

 বাসার ঠিকািার প্রমাণ (প্রমাণ ভিদসদব শুিুমাত্র ভকেু ভিভেক ষ্ট কােজপত্র েৃিীত্ িদব), 

 ভশ্শুর জন্ম সিে, পাসদপাটক , বা বযাভিসমাল সিেপত্র, 

 ভশ্শুর টিকাোদির সরকডক , 

 ভশ্শুর রািভক্রি বা সবকসাম্প্রভত্ক ভরদপাটক  কাডক  (সুপাভরশ্কৃত্, ত্দব আবশ্যক িয়), 

 ভশ্ক্ষােী সে সু্কদল িভত্ক  িদত্ িায় সসই সু্কল, ভশ্ক্ষা ভবিাে (Department of Education), বা বাইদরর সকাদিা উৎস সেদক ভপত্ামাত্ারা ভবদেভশ্ 

রািভক্রি অিুবাে করাদত্ পাদরি, এবং 

 ভশ্শুর জিয স্বকীয় ভশ্ক্ষা কমকসূভি (Individualized Education Program, IEP), শুিুমাত্র েভে ভশ্শুটি ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষা সসবা গ্রিণ কদর৷ 

ভিবন্ধি করার জিয সকাদিা ভশ্ক্ষােীর কাদে আবশ্যক সব কােজপত্র িা োকদলও, সু্কল অবশ্যই অভবলদম্ব ঐ ভশ্ক্ষােীদক সু্কদল অংশ্ সিয়ার অিুমভত্ ভেদত্ 

িদব৷ ত্ারপর সসই বাড়ভত্ কােজপত্র পাওয়ার জিয সু্কল অবশ্যই সিষ্টা করদব৷ 

িেুি অনিবািী নশোথ্ীতিি জিয পনির্নল্পে যর্াতিা িির্ানি সু্কল আতে নর্? 

িযাোঁ ৷ এই িরদির সপ্রাগ্রাম সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, আপভি 311 িম্বদর কল কদর ভশ্ক্ষা ভবিাদের সাদে সোোদোে করদত্ পাদরি, 

www.insideschools.org ওদয়বসাইট সেখদত্ পাদরি বা অযাডদিাদকটস ির ভিদেি (Advocates for Children)-এ (212) 947-9779 

িম্বদর কল করদত্ পাদরি৷ 

সু্কতল যাোয়াতেি জিয যর্াতিা নশশু নর্ নবিামূতলয বাি যিবা যপতে পাতি? 

ভশ্ক্ষােীদের সগ্রড সলদিল ও সু্কল সেদক ত্াদের বাসার দূরদত্বর উপর ভিভত্ত কদর ভকন্ডারোদটক ি সেদক শুরু কদর 6 সগ্রড পেকন্ত ভশ্ক্ষােীরা ভবিামূদলয বাস 

সসবা পাওয়ার সোেয৷ সু্কল সেদক বাসার দূরদত্বর উপর ভিভত্ত কদর সব বয়দসর ভশ্ক্ষােীরাই ভবিামূদলয বা হ্রাসকৃত্ িাড়ায় েণ পভরবিি সুভবিা পাওয়ার সোেয৷ 

আদরা ত্দেযর জিয ভপত্ামাত্ারা ভশ্ক্ষােী পভরবিি অভিস (Office of Pupil Transportation, OPT)-এ  

(718) 392-8855 িম্বদর কল করদত্ পাদরি বা http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation 

ওদয়বসাইট সেখদত্ পাদরি৷ 

যর্াতিা নশোথ্ী নর্ সু্কতল নবিামূতলয ির্াতলি িাস্তা বা দুপুতিি িাবাি যপতে পাতি? 

সরকাভর সু্কলগুদলাদত্ অদিক ভশ্ক্ষােীই ভবিামূদলয বা হ্রাসকৃত্ মূদলয খাবার পাওয়ার সোেয৷ এই সুভবিা সপদত্, পভরবারগুদলাদক অবশ্যই েোেে আদবেিপত্র 

জমা ভেদত্ িদব ো প্রভত্টি সু্কদল পাওয়া োয়৷ 

িাইল্ড সকয়ার 

নপোমাোিা নর্িাতব চাইল্ড যর্য়াি িুনবধা যপতে পাতিি? 

আয় ভবষয়ক ভকেু ভিভেক ষ্ট শ্ত্ক  পূরণ করা সাদপদক্ষ ভপত্ামাত্ারা 2 মাস সেদক 12 বের বয়সী ভশ্শুদের জিয িাইল্ড সকয়ার সুভবিা সপদত্ পাদরি৷ NYC 

অযাডভমভিদিশ্ি ির ভিদেিস সাভিক দসস (Administration for Children's Services, ACS) বা মািব সম্পে প্রশ্াসি (HRA) িাইল্ড সকয়ার 

সসবাসমূি পভরিালিা কদর োদক৷ গ্রুদপর িাইল্ড সকয়ার সসিারগুদলাদত্ বা লাইদসিিারী সপ্রািাইডাদরর বাসায় িাইল্ড সকয়ার সাভিক স প্রোি করা িয়৷ অদিক 

িাইল্ড সকয়ার কমকসূভি অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ সব ভশ্শুদের জিয প্রোি করা িয়৷ িাইল্ড সকয়াদরর খরি পভরদশ্াি করার জিয সোেয পভরবারগুদলা ACS বা 

http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation
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HRA-এর মািযদম িাউিাদরর জিয আদবেি করদত্ পাদর৷ েত্ 12 মাদসর মদিয সরকাভর সিায়ত্া গ্রিণকারী বা ত্যােকারী পভরবারগুদলা HRA-এর মািযদম 

িাইল্ড সকয়ার িাউিার পাওয়ার সোেয িদত্ পাদর৷   

িাইল্ড সকয়াদরর অপশ্িগুদলা সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয 311 িম্বদর কল করুি৷ 

ভিিাষী (বাইভলঙু্গয়াল) ভশ্ক্ষা ও ESL 

নিেীয় িাষা নহতিতব ইংতিনজ নশিতে এমি নশশুতিি জিয সু্কতল যর্াি যর্াি যিবাগুতলাি বযবস্থা িতয়তে? 

ইংদরভজ ভশ্খদে এমি ভশ্ক্ষােীদের জিয ভিিাষী ভশ্ক্ষা, ভিত্ীয় িাষা ভিদসদব ইংদরভজ (English as a Second Language, ESL) বা অিযািয 

সপ্রাগ্রাম গ্রিণ করা আবশ্যক এবং এটি ত্াদের অভিকার৷ এই সপ্রাগ্রামগুদলা গ্রিণকারী ভশ্ক্ষােীদেরদক “ইংদরভজ িাষা ভশ্ক্ষােী (English Language 

Learners)” বা ELL বলা িয়৷ ELL সপ্রাগ্রামগুদলার মদিয অন্তিুক ক্ত রদয়দে: 

 নিিাষী নশোি মদিয অন্তিুক ক্ত রদয়দে ভশ্ক্ষােীদক অযাকাদডভমক সব ভবষয় পড়াদিার জিয ভশ্ক্ষােীর মাতৃ্িাষা ও ইংদরভজ বযবিার করা৷ ভশ্শুর 

ভিজ িাষার িিক া অবযিত্ রাখদত্, অযাকাদডভমক ভবষয়গুদলা সশ্খার জিয, এবং ইংদরভজ সশ্খার জিয সিায়ত্া করদত্ এটির পভরকল্পিা করা 

িদয়দে৷ 

 নিেীয় িাষা নহতিতব ইংতিনজ (ESL) িদলা এমি একটি সপ্রাগ্রাম ো ভশ্ক্ষােীদক শুিুমাত্র ইংদরভজ বযবিার কদর ইংদরভজ ও অিযািয 

ভবষয়গুদলা ভশ্ভখদয় োদক৷ 

 ভশ্ক্ষাোদির জিয দ্বিে িাষা/নি-মুিী মতিল-এ ইংদরভজ মাতৃ্িাষী এবং অিয একটি মাতৃ্িাষার ভশ্ক্ষােীদেরদক একই িাদস ভশ্ক্ষাোি করা 

িদব োদত্ সব ভশ্ক্ষােী ইংদরভজ ও ইংদরভজ োড়া অিয একটি িাষা ভশ্খদত্ পাদর৷ 

 অযানক্সলাতিতেি অযার্াতিনমর্ ইংনলশ লযাঙু্গতয়জ মতিল িদলা এমি একটি সপ্রাগ্রাম সেখাদি ইংদরভজ িাষা বশ্লীর উপর গুরুত্বাদরাপ 

করা িয় এবং ভশ্ক্ষাভিদেক শ্িার জিয ESL পিভত্গুদলা বযবিার করা িয়৷ 

প্রভত্টি সরকাভর সু্কদল ESL সপ্রাগ্রাম পভরিালিা করা উভিত্, ত্দব সব সু্কল ভিিাষী ভশ্ক্ষা পভরিালিা করদব িা৷ সকাদিা সু্কদল েভে ভশ্শুর িাষায় 

ভিিাষী ভশ্ক্ষার িাস োদক এবং সসইসাদে ESL িাসও োদক, ত্ািদল ভশ্শুটির জিয ভিিাষী ভশ্ক্ষা ও ESL-এি মধয সেদক একটি সবদে 

সিয়ার অভিকার ভপত্ামাত্ার রদয়দে৷ 

 

যর্াতিা নশোথ্ী আবনশযর্িাতব নিিাষী নশো িানর্ ESL যিতব যি নবষতয় সু্কল নর্িাতব নিদ্ধান্ত নিতয় থ্াতর্? 

একটি ভশ্শুদক সু্কদলর জিয ভিবন্ধিকারী প্রদত্যক ভপত্ামাত্া বা অভিিাবক ‘বাভড়দত্ বযবহৃত্ িাষা শ্িাক্তকরদণর জিয জভরপ’ (Home Language 

Identification Survey, HLIS) পূরণ করদবি, সেখাদি জািদত্ িাওয়া িয় সে ভশ্শুটি ও পভরবাদরর অিয সেসযরা বাসায় সকাি িাষায় কো বদল 

োদকি৷ জভরদপর উত্তদরর উপর ভিভত্ত কদর, ভশ্ক্ষােীর ভিিাষী ভশ্ক্ষা িাভক ESL সিয়া উভিত্ ত্া ভিিকারণ করার জিয ত্ার লযাঙু্গদয়জ অযাদসসদমি বযাটাভর 

(Language Assessment Battery, LAB) সটে সেয়ার প্রদয়াজি িদত্ পাদর৷ সকাদিা ভশ্শু েভে LAB পরীক্ষায় 41 পাদসকিাইদলর কম সস্কার 

পায়, ত্ািদল ত্াদক ইংদরভজ িাষা ভশ্ক্ষােী (ELL) ভিদসদব মদিািীত্ করা িদব এবং ত্ার ভিিাষী ভশ্ক্ষা বা ESL গ্রিণ করার প্রদয়াজি িদব৷ 

পভরিাভলত্ ভবভিন্ন িরদির ELL সপ্রাগ্রাম সম্পদকক  ভপত্ামাত্াদক অবভিত্ করার জিয সু্কলগুদলা িতু্ি ELL-এর ভপত্ামাত্াদেরদক ভিদয় একটি পভরভিভত্ 

অিুষ্ঠাদির (ওভরদয়দিশ্ি) আদয়াজি করদত্ িদব৷ পভরভিভত্ অিুষ্ঠাদি ভপত্ামাত্ারা ELL সসবাসমূি সম্পদকক  প্রে ভজদজ্ঞস করদত্ পাদরি (প্রদয়াজি িদল 

সোিাষীর সিায়ত্ায়) এবং ELL সপ্রাগ্রামগুদলা সম্পদকক  ভবভিন্ন উপকরণ সপদত্ পাদরি৷ 
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যর্াতিা নপোমাো যনি োি িন্তাতিি নিিাষী নশো বা ESL গ্রহর্ র্িা উনচে - এই নবষতয়ি িাতথ্ িম্মে িা হি োহতল র্ী হতব? 

আদরা সবভশ্ সস্কার করার জিয সন্তািদক পুিরায় LAB পরীক্ষায় অংশ্ সিয়ার সুদোে সেয়ার জিয ভপত্ামাত্া অিুদরাি করদত্ পাদরি৷ পুিরায় পরীক্ষা গ্রিদণর সব 

অিুদরাি অিুদমােি করা িয় িা৷  

ESL সপ্রাগ্রাম বা অিযািয পাভরবাভরক ত্েযসূত্র সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, অিুগ্রি কদর DOE ভডপাটক দমি অব ইংভলশ্ লযাঙু্গদয়জ 

লািকাসক অযান্ড েুদডি সাদপাটক  (Department of English Language Learners and Student Support)-এর 

সাদে (212) 374-6072 িম্বদর সোোদোে করুি বা http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/default.htm 

ওদয়বসাইট সেখুি 

নবতশষ নশো র্ী? 

3 সেদক 21 বের বয়সী সে সব ভশ্ক্ষােীর প্রভত্বন্ধীত্ব আদে ো ত্াদের ভশ্ক্ষা গ্রিণদক বািাগ্রি কদর, ত্াদের ভবদশ্ষাভয়ত্ ভশ্ক্ষাভিদেক শ্িা ও সসবা পাওয়ার 

অভিকার রদয়দে, োদক বলা িয় “ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষা"৷ এই িরদির প্রভত্বন্ধীদত্বর মদিয পড়দত্ সমসযা সেদক শুরু কদর জটিল আদবেেত্, বুভিভিভত্তক ও শ্ারীভরক 

সমসযা অন্তিুক ক্ত োকদত্ পাদর৷ 

ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষা সসবাসমূদির মদিয অন্তিুক ক্ত রদয়দে কাউদিভলং, ভরদসাসক রুম, পযারাপ্রদিশ্িাল সাভিক স, শ্ারীভরক, অকুদপশ্িাল ও ভেি সেরাভপ, সিায়ক 

প্রেুভক্ত, ভবদশ্ষ পাঠক্রম এবং অিযািয “প্রাসভঙ্গক সসবাসমূি৷” ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষার ভশ্ক্ষােীদেরদক অপ্রভত্বন্ধী ভশ্ক্ষােীদের সাদে সািারণ ভশ্ক্ষার সশ্রভণকদক্ষ, 

অেবা শুিুমাত্র ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষার ভশ্ক্ষােীদের সাদে ভিন্ন একটি সশ্রভণকদক্ষ ভশ্ক্ষা সেয়া িদত্ পাদর৷ 

এর্জি নশোথ্ীতর্ নর্িাতব নবতশষ নশোি জিয বাোই র্িা হয়? 

সকাদিা ভশ্শুদক ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষার প্রদয়াজিীয়ত্া শ্িাক্ত করদত্ সরিার ও মূলযায়ি করার জিয ভপত্ামাত্া বা সু্কল ভলভখত্িাদব অিুদরাি জািাদত্ পাদরি৷ 

শুিুমাত্র েক্ষত্ার সাদে ইংদরভজ বলদত্ িা পারার কারদণ সকাদিা ভশ্ক্ষােীদক ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষার জিয সরিার করা োদব িা৷ ভপত্ামাত্ার অবভিত্ সম্মভত্ োড়া 

সকাদিা ভশ্শুদক ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষার জিয মূলযায়ি করা োদব িা৷ ELL ভশ্শুদের জিয অবশ্যই ভিিাষী ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষা মূলযায়দির বযবস্থা করদত্ িদব৷ 

ভপত্ামাত্াদের ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষার সাদে সংভিষ্ট ভবভিন্ন সামগ্রীর অিুবাে পাওয়ার এবং ত্াদের সন্তাদির ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষা সসবা 

সম্পভকক ত্ ভমটিং ও শুিাভিদত্ সোিাষী পাওয়ার অভিকার রদয়দে৷ 

সকাদিা ভশ্ক্ষােী েভে ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষা সসবা পাওয়ার সোেয িয়, ত্ািদল ত্াদক স্বকীয় ভশ্ক্ষা কমকসূভি (Individualized Education Program, IEP) 

সেয়া িদব, এটি িদলা একটি গুরুত্বপূণক ডকুদমি সেখাদি ভশ্ক্ষােী সে সসবাসমূি পাদব সসগুদলা এবং ভশ্ক্ষােীর ভশ্ক্ষার লক্ষয ও মািেেগুদলা উদেখ োকদব৷ 

সকাদিা ভপত্ামাত্া েভে ত্ার সন্তাদির ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষা গ্রিদণর প্রদয়াজিীয়ত্ার সাদে ভিমত্ সপাষণ কদরি বা ভবোস কদরি সে ভশ্শুটি সঠিক সসবা পাদি িা, 

ত্ািদল এই ভবষয়গুদলা িযাদলঞ্জ কদর ভপত্ামাত্া একটি ভিরদপক্ষ শুিাভির অিুদরাি জািাদত্ পাদরি৷ ভিরদপক্ষ শুিাভিদত্ এবং ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষার ভমটিংগুদলাদত্ 

সিায়ত্া করার জিয ভপত্ামাত্া অযাডদিাদকট বা অযাটভিক িাইদত্ পাদরি৷ 

ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষা সসবা সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, আপভি (718) 935-2007 িম্বদর ভডপাটক দমি অব এডুদকশ্ি 

সেশ্াল এডুদকশ্ি িটলাইি (Department of Education Special Education Hotline)-এ সোোদোে 

করদত্ পাদরি বা DOE-এর ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষার ওদয়বসাইট  http://schools.nyc.gov/Academics/ 

SpecialEducation/default.htm সেখদত্ পাদরি৷  

http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/default.htm
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ভপত্ামাত্ার সমৃ্পক্তত্া (Parental Involvement) 

নপোমাোিা নর্িাতব োতিি িন্তাতিি নশোয় িমৃ্পি হতে পাতিি? 

ভপত্ামাত্ারা অদিকিাদব ত্াদের সন্তাদির সু্কল ও ভশ্ক্ষার সাদে সমৃ্পক্ত িদত্ পাদরি৷ ভপত্ামাত্ারা ত্াদের সন্তাদির ভশ্ক্ষক ও সু্কদলর প্রশ্াসকদের সাদে 

ভিয়ভমত্ কো বলদত্ পাদরি৷ ভপত্ামাত্ারা ত্াদের সু্কদলর পযাদরি সকাঅভডক দিটদরর সাদেও কো বলদত্ পাদরি, ভেভি ভপত্ামাত্াদের উদিে ভিরসদি 

সিায়ত্া করার জিয এবং ভপত্ামাত্াদের সমৃ্পক্তত্ায় সিায়ত্া করার জিয োভয়ত্বপ্রাি৷  

সমৃ্পক্ত িওয়ার জিয ভপত্ামাত্ারা এই সংেঠিগুদলাদত্ও সোে ভেদত্ পাদরি: 

 পযাদরি অযাদসাভসদয়শ্ি (Parent Association, PA) / পযাদরি টিিার অযাদসাভসদয়শ্ি (Parent Teacher Association, PTA): 

একটি েল োরা বাদজট ও পাঠক্রম সি সু্কল পভরিালিার সাদে সংভিষ্ট সব ভবষদয় সু্কলদক পরামশ্ক ভেদয় োদক৷ সু্কদলর কােকক্রম পভরিালিা ও 

সািলয অজক দির মাত্রা সম্পদকক  ত্েয পাওয়ার অভিকার PA/PTA-এর  রদয়দে৷ 

 সু্কল ভলডারশ্ীপ টিম (School Leadership Team): ভপত্ামাত্া, সু্কদলর সিতৃ্বৃে ও ভশ্ক্ষকবৃদের সমিদয় েঠিত্ একটি েল োরা সু্কল-

ভিভত্তক ভশ্ক্ষািীভত্ এবং প্রভত্টি সু্কদলর সমভিত্ ভশ্ক্ষা পভরকল্পিা (Comprehensive Educational Plan, CEP) প্রণয়ি কদর োদক৷ 

 কভমউভিটি এডুদকশ্ি কাউভিল (Community Education Councils, CECs): 32টি কভমউভিটি এডুদকশ্ি কাউভিল রদয়দে, 

সেগুদলা পভরবার ও ভশ্ক্ষােীদের প্রদয়াজি ও স্বাদেকর প্রভত্ভিভিত্ব কদর এবং ভসটির 32টি কভমউভিটি সু্কল ভডভিদক্টর প্রভত্টিদত্ ভশ্ক্ষািীভত্ বত্ভর 

করদত্ সািােয কদর োদক৷  

 ভসটিওয়াইড এডুদকশ্ি কাউভিল (Citywide Education Councils, CECs): পভরবার ও ভশ্ক্ষােীদের প্রদয়াজি ও স্বাদেকর প্রভত্ভিভিত্ব 

করার জিয ভিম্নভলভখত্ সক্ষত্রগুদলাদত্ শ্িরবযাপী ভশ্ক্ষািীভত্ বত্ভর করার জিয িারটি ভসটিওয়াইড এডুদকশ্ি কাউভিল রদয়দে: ELL, ভবদশ্ষ ভশ্ক্ষা, 

ভডভিক্ট 75 ও িাই সু্কল৷   

o কভমউভিটি ও ভসটিওয়াইড এডুদকশ্ি কাউভিলগুদলা ভপত্ামাত্া ও সংভিষ্ট কভমউভিটি সেসযদের ভিদয় েঠিত্ োরা ভিবকাভিত্ বা 

ভিদয়ােপ্রাি৷ 

o CEC প্রভত্ মাদস পাবভলক ভমটিং আদয়াজি কদর োদক৷ ত্াদের োভয়দত্বর মদিয রদয়দে সু্কল সজাভিং লাইি অিুদমােি, DOE-এর 

কযাভপটাল প্লযাদির উপর শুিাভির আদয়াজি, কভমউভিটি সুপাভরিদটদন্ডিদের মূলযায়ি, এবং িীভত্মালা সংক্রান্ত অিযািয গুরুত্বপূণক 

ভবষদয় মত্ামত্ প্রোি করা৷   

CEC সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয (212) 374-4118 িম্বদর ভডপাটক দমি অব এডুদকশ্ি-এর ভডভিশ্ি অব িযাভমভল 

অযান্ড কভমউভিটি এিদেজদমি (Department of Education’s Division of Family & Community 

Engagement)-এর সাদে সোোদোে করুি বা http://schools.nyc.gov/Offices/CEC ওদয়বসাইট সেখুি 

 কভমউভিটি সবাডক সমূি: কভমউভিটি সবাডক  িদলা স্থািীয় প্রভত্ভিভিত্বশ্ীল সংেঠি সেগুদলা বদরা সপ্রভসদডি কতৃ্ক ক ভিেুক্ত সদবকাচ্চ 50 জি 

অদবত্িিুক সেসয িারা েঠিত্, োদের মদিয অদিকক মদিািীত্ িদয় োদক ভসটি কাউভিদলর সেসযদের মািযদম৷ সবাডক গুদলা মাদস একবার 

প্রকাদশ্য ভমটিং কদর৷ প্রভত্টি ভমটিং-এর একটি অংদশ্ সািারণ জিেণদক কো বলার সুদোে সেয়া িয়৷ সবাডক গুদলা ভশ্ক্ষা সি ত্াদের 

কভমউভিটিদক প্রিাভবত্ কদর এমি অদিক ভবষদয়র প্রভত্ মদিাদোে ভেদয় োদক৷ কভমউভিটি সবাডক গুদলার সাদে সমৃ্পক্ত িওয়ার ভবষদয় আদরা 

ত্দেযর জিয, “সিাট প্রোি ও িােভরক অংশ্গ্রিণ (Voting and Civic Participation)” অংশ্টি সেখুি৷  

 ভশ্ক্ষািীভত্ ভবষয়ক পযাদিল (Panel for Educational Policy, PEP): ভশ্ক্ষািীভত্ ভবষয়ক পযাদিল িদলা একটি স্বািীি সবাডক  ো 13 জি 

সিাটিং সেসয ভিদয় েঠিত্ - োর মদিয 8 জি সময়র কতৃ্ক ক ভিদয়ােপ্রাি এবং 5 জি ভসটির প্রভত্টি বদরা সপ্রভসদডি কতৃ্ক ক ভিদয়ােপ্রাি - এবং 2 

জি িি-সিাটিং ভশ্ক্ষােী উপদেষ্টা কাউভিল (Student Advisory Council)-এর সেসয৷  

http://schools.nyc.gov/Offices/CEC
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 PEP প্রভত্ মাদস একটি পাবভলক ভমটিং-এর আদয়াজি কদর োদক, সেখাদি জিেদণর মত্ামত্ প্রোদির জিয সময় বরাে োদক৷ 

DOE-এর িীভত্মালা ও প্রিাবিা সম্পদকক  আদরা জািার জিয এবং িযাদিলর ও PEP-এর সেসযদের সামদি মত্ামত্ জািাদিার জিয 

প্রদত্যক ভপত্ামাত্াই এই ভমটিং-এ উপভস্থত্ িদত্ পাদরি৷ 

 PEP সেসযরা সু্কদলর সেৌে অবস্থাি, সু্কল বন্ধ োকা, এবং সু্কদলর সগ্রড সম্প্রসারণ ও সংদকািি সম্পভকক ত্ DOE-এর প্রিাবগুদলার 

উপর সিাট ভেদয় োদকি৷ এোড়াও PEP ভশ্ক্ষা ভবষয়ক অজক ি ও ভশ্ক্ষােীদের পারিদমকি সম্পভকক ত্ মািেে, িীভত্মালা, উদেশ্য, 

ও ভিয়ম-কািুি, এবং সসইসাদে DOE-এর িুভক্তসমূি, প্রােভলত্ বাৎসভরক পভরিালিা বাদজট ও কযাভপটাল প্লযাি পেকাদলািিা কদর 

োদক৷ 

মতি িািতবি ভশ্ক্ষা ভবষয়ক গুরুত্বপূণক সিাটিশ্, ভিঠি ও িরদমর অিুবাে ভপত্ামাত্ারা ত্াদের মাতৃ্িাষায় পাওয়ার 
অভিকার রদয়দে এবং পযাদরি ভমটিং ও ওভরদয়দিশ্দি অবশ্যই সোিাষীর বযবস্থা োকদত্ িদব৷ সকাদিা ভপত্ামাত্া েভে 
প্রদয়াজিীয় অিুবাে বা সোিাষী িা পাি, ত্ািদল সািাদেযর জিয সসই ভপত্ামাত্া ত্াদের পযাদরি সকাঅভডক দিটর, সু্কল, 

ভডপাটক দমি অব এডুদকশ্ি-এর ভডভিশ্ি অব িযাভমভল অযান্ড কভমউভিটি এিদেজদমি (Department of 

Education Division of Family and Community Engagement) বা একজি অযাডদিাদকদটর সাদে 

সোোদোে করদত্ পাদরি৷ 

ভশ্ক্ষােীদেরদক শ্াভি সেয়া (Student Discipline) 

অিিাচিতর্ি িাতয় এর্জি নশোথ্ীতর্ নর্িাতব শানস্ত যিয়া হয়? 

সু্কলদক অবশ্যই ভসটিওয়াইড ভডভসভপ্লি সকাড (Citywide Discipline Code) সমদি িলদত্ িদব এবং ভশ্ক্ষােীর আিরদণর জিয সঠিক শ্াভির ভবষদয় 

ভসিান্ত ভিদত্ অিয সব ভবষদয়র সাদে সাদে ভশ্ক্ষােীর বয়স, পভরপেত্া, শৃ্িলা সম্পভকক ত্ আদের সরকডক  এবং ঘটিার সাদে সংভিষ্ট পভরভস্থভত্ ভবদবিিা করদত্ 

িদব৷ সন্তাদির ভবরুদি েৃিীত্ সেদকাদিা িরদির শ্াভিমূলক বযবস্থা েোেে ও আইিািুে ভকিা সস ভবষদয় ভিভিত্ িদত্ ভপত্ামাত্ারা ভডভসভপ্লি সকাড ও ভশ্ক্ষােীর 

অভিকাদরর ভবল (Bill of Student Rights)-এর একটি কভপ িাওয়া উভিত্৷ 

শানস্তমূলর্ বযবস্থাি িমু্মিীি হতল নশোথ্ীতিি র্ী র্ী র্িাি অনধর্াি থ্াতর্? 

ভশ্ক্ষােী ও ভপত্ামাত্া েভে সকাদিা েৃিীত্ শ্াভিমূলক বযবস্থার সাদে ভিমত্ সপাষণ কদরি ত্ািদল েোেে প্রভক্রয়া অিুসরণ কদর ঐ শ্াভিমূলক বযবস্থার ভবরুদি 

িযাদলঞ্জ জািাদিার অভিকার ভশ্ক্ষােীর রদয়দে৷ দুই িরদির সাসদপিশ্ি (সামভয়ক বভিষ্কার) রদয়দে: ভপ্রভিপাদলর সাসদপিশ্ি ও সুপাভরিদটদন্ডদির 

সাসদপিশ্ি৷ ভপ্রভিপাদলর সাসদপিশ্ি সুপাভরিদটদন্ডদির সাসদপিশ্ি সেদক কম কদঠার৷ সাসদপিশ্দির সক্ষদত্র সু্কলদক অবশ্যই ভিম্নভলভখত্ গুরুত্বপূণক 

ভিয়মগুদলা অিুসরণ করদত্ িদব: 

 ভশ্ক্ষােীদক অবশ্যই সাসদপিশ্দির সুভিভেক ষ্ট কারণ জাভিদয় েোেেিাদব সরবরাি করা ভলভখত্ সিাটিশ্ প্রোি করদত্ িদব৷ 

 ভপ্রভিপাদলর সাসদপিশ্ি পাোঁ ি ভেদির সবভশ্ িদত্ পারদব িা, ত্দব সুপাভরিদটদন্ডদির সাসদপিশ্ি েীঘক সমদয়র জিয িদত্ পাদর৷ 

 সাসদপিশ্দির ভবরুদি েুভক্ত উপস্থাপি করার অভিকার ভশ্ক্ষােীর রদয়দে এবং ত্ারা একজি অযাটভিক বা অযাডদিাদকট ভিদয় আসদত্ পাদর৷ 

 সব সিাটিশ্, ভমটিং ও শুিাভির অিুবাে ও সোিাষী সসবা পাওয়ার অভিকার ভপত্ামাত্া ও ভশ্ক্ষােীদের রদয়দে৷ 

 সাসদপিশ্ি িলাকালীি সমদয় ভশ্ক্ষােীদেরদক অযাকাদডভমকিাদব শ্াভি সেয়া োদব িা৷ সমকআপ পরীক্ষার বযবস্থা সিই এমি সব ভসটিওয়াইড বা 

সেট পরীক্ষায় ত্াদেরদক অবশ্যই অংশ্গ্রিদণর সুদোে ভেদত্ িদব, এবং ত্াদের সগ্রদডর উপর প্রিাব সিলদত্ পাদর সু্কদলর এমি পরীক্ষাগুদলা 

সমকআপ করার সুদোে ভেদত্ িদব৷ 

 সাসদপিশ্ি িলাকালীি ভশ্ক্ষােীদেরদক অবশ্যই ভবকল্প ভশ্ক্ষাভিদেক শ্িা ভেদত্ িদব, এদত্ অিযািযগুদলার মদিয অন্তিুক ক্ত রদয়দে িাস ওয়াকক  ও 

সিামওয়াকক  অযাসাইিদমি৷ 
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সাসদপিশ্ি প্রভক্রয়া সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয িযাদিলদরর প্রভবিাি A-443 সেখুি, ো DOE-এর ওদয়বসাইট http://schools.nyc.gov/ 

RulesPolicies/ChancellorsRegulations-এ পাওয়া োদব৷ 

নশোথ্ীি িািতপিশি িম্পতর্ক  িাহাতযযি জিয অিুতিাধ জািাতে, আপনি র্ল র্িতে পাতিি: 

অযািতিাতর্েি িি নচতেি (Advocates for Children) (212) 947-9779 

NY নলগযাল অযানিস্টযান্স গ্রুপ (Legal Assistance Group) (212) 613-5000 

নলগযাল িানিক তিি িি নিউ ইয়র্ক  নিটি  

(Legal Services for New York City) 

(212) 431-7200 

কদলদজ সলখাপড়া করা (Attending College) 

যযতর্াতিা ধিতিি অনিবািিগে স্টযাোিধািী যর্াতিা বযনি নর্ র্তলতজ পড়তে পািতব? 

অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ সেদকাদিা বযভক্ত কদলদজ িভত্ক র আদবেি করদত্ পাদর৷  

ভিউ ইয়দকক র পাবভলক কদলজ ও ভবেভবেযালয়গুদলা সরকাদরর কাদে ভশ্ক্ষােীর অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  ভরদপাটক  করার প্রদয়াজি সিই, েভে িা সস 

ভবদেশ্ী ভিসািারী সকাদিা আন্তজক াভত্ক ভশ্ক্ষােী িদয় োদক৷ 

সসইসাদে, সিডাদরল ভশ্ক্ষা অভিকার ও সোপিীয়ত্া আইি (Federal Education Rights and Privacy Act, FERPA) অিুোয়ী ভসটি 

ইউভিিাভসকটি অব ভিউ ইয়কক  (City University of New York, CUNY) এবং সেট ইউভিিাভসকটি অব ভিউ ইয়কক  (State University of 

New York, SUNY)-এ অভিবাসিেত্ অবস্থা সি ভশ্ক্ষােীর বযভক্তেত্ সব ত্েয সোপিীয় ভিদসদব সুরভক্ষত্ োদক৷ এই সিডাদরল আইিটি “এই ভবদশ্ষ 

ভশ্ক্ষােীর সরকদডক  ভশ্ক্ষা সম্পভকক ত্ েুভক্তসঙ্গত্ আগ্রি োকদত্ পাদর” এমি কদলজ িযাকাভি বযত্ীত্ অিয কাদরা কাদে ভশ্ক্ষােীর ত্েয প্রকাশ্ করাদক ভিভষি 

কদর৷ ভশ্ক্ষােীর অভিবাসিেত্ অবস্থার সক্ষদত্র, সকাষািযক্ষ (আভেকক প্রশ্াসক) িদলা একমাত্র িযাকাভি োর ঐ ত্েয পাওয়ার “েুভক্তসঙ্গত্” অভিকার রদয়দে 

বদল ভবদবিিা করা িয়৷ অিয সকউ এই সরকডক সমূদি প্রদবশ্াভিকার সপদত্ িদল, ভশ্ক্ষােী অবশ্যই ভলভখত্ অিুমভত্ ভেদত্ িদব অেবা একজি সরকাভর 

প্রভত্ভিভিদক অবশ্যই আোলদত্র ইসুয করা সভপিা সেখাদত্ িদব সেখাদি সকাদিা অপরাদির িলমাি ত্েদন্তর জিয এই ত্দেযর প্রদয়াজিীয়ত্ার ভবষয়টি 

উদেখ োকদত্ িদব৷ 

অনিবািী নশোথ্ীিা নর্ ইি-যস্টে টিউশি পনিতশাধ র্িতে পাতি? 

ভিউ ইয়দকক , প্রদয়াজিীয় কােজপত্র সিই এমি ভশ্ক্ষােীরা পাবভলক ভবেভবেযালয় ও কদলদজ হ্রাসকৃত্ িাদর ইি-সেট টিউশ্ি প্রোদির জিয সোেয িদব, েভে 

ত্ারা: 

 ভিউ ইয়কক  সেদটর সকাদিা িাই সু্কদল কমপদক্ষ 2 বের সলখাপড়া করার পর গ্রাজুদয়শ্ি সম্পন্ন কদর এবং িাই সু্কল ভডদপ্লামা পাওয়ার পর পাোঁ ি 

বেদরর মদিয SUNY বা CUNY-সত্ িভত্ক র জিয আদবেি কদর, 

  অথ্বা 

 ভিউ ইয়কক  সেট কতৃ্ক ক অিুদমাভেত্ সটে অযাদসভসং সসকন্ডাভর কমভপ্লশ্ি (Test Assessing Secondary Completion, TASC) 

সপ্রাগ্রাদম অংশ্ ভিদয় োদক, অেবা জািুয়াভর 1, 2014 ত্াভরদখর আদে, সকাদিা সজিাদরল ইকুইিযাদলভি ভডদপ্লামায় (General 

Equivalency Diploma, GED) অংশ্গ্রিণ কদর োদক, ভিউ ইয়কক  সেদট ইসুয করা একটি TASC/GED সপদয় োদক, এবং ভডদপ্লামা 

অজক ি করার পাোঁ ি বেদরর মদিয SUNY, CUNY, সেট পভরিাভলত্, বা কভমউভিটি কদলদজ িভত্ক র আদবেি কদর োদক, 

এবং 

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations
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 CUNY বা SUNY-এর কাদে সিাটাভর করা একটি িলিিামা জমা সেয় সেখাদি উদেখ োকদব সে, ত্াদের অভিবাসিেত্ েযাটাস ববি করার 

জিয ত্ারা একটি আদবেি জমা ভেদয়দে অেবা আদবেি জমা সেয়ার জিয েখিই ত্ারা সোেয িদব ত্খিই আদবেি করদব, 

এবং 

 এই সেদট বসবাদসর প্রমাণ জমা সেয়৷ ইি-সেট টিউশ্ি সপদত্ িদল ভশ্ক্ষােীদেরদক ভকিাদব সেদট বসবাদসর প্রমাণ ভেদত্ িদব ত্া জািদত্ 

ভশ্ক্ষােীরা অভবলদম্ব CUNY বা SUNY-এর েোেে অভিদসর সাদে সোোদোে করা উভিত্৷ ভশ্ক্ষােীদেরদক োদত্ অভিকত্র বযয়বহুল আউট-

অব-সেট টিউশ্ি িা ভেদত্ িয় সসই ভবষয়টি ভিভিত্ করার জিয ত্াদেরদক ত্াদের আবাভসকত্ার আদবেিটি দ্রুত্ত্ার সাদে পেকাদলািিা করার 

ভবষয়টি ভিভিত্ করদত্ িদব৷ 

অনিবািী নশোথ্ীিা নর্ র্তলতজি জিয স্কলািনশপ বা আনথ্কর্ িহায়ো যপতে পাতি? 

কােজপত্রভবিীি ভশ্ক্ষােীরা প্রিাি প্রিাি সেট বা সিডাদরল আভেকক সিায়ত্া সপ্রাগ্রাদমর জিয সোেয িয়, ত্দব ত্ারা সবসরকাভর স্কলারভশ্প ও ঋদণর জিয 

আদবেি করদত্ পাদর৷ ভবদশ্ষ কদর, কােজপত্রভবিীি ভশ্ক্ষােীরা ভিউ ইয়কক  সেট টিউশ্ি অযাভসেযাি সপ্রাগ্রাম (Tution Assistance Program, 

TAP), ভিউ ইয়কক  সেট এইড ির পাটক -টাইম োভড (Aid for Part-Time Study, APTS), সপল গ্রযািস (Pell Grants), সিডাদরল 

সাভপ্লদমিাল এডুদকশ্িাল অপিুক ভিটি গ্রযািস (Federal Supplemental Educational Opportunity Grants, FSEOG), পাভকক ি সলািস 

(Perkins Loans), েযাদিাডক  সলািস (Stafford Loans), পযাদরি সলািস ির আন্ডারগ্রযাজুদয়ট েুদডিস (Parent Loans for 

Undergraduate Students, PLUS), অেবা সিডাদরল ওয়াকক  োভড (Federal Work Study) এর জিয সোেয িয়৷ 

অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ সব ভশ্ক্ষােীর জিয CUNY ও SUNY-এর ভকেু স্কলারভশ্প আদে৷ এই স্কলারভশ্প ও আভেকক সিায়ত্ার অপশ্িগুদলার মদিয 

রদয়দে: 

 এিুতর্শিাল অপচুক নিটি যপ্রাগ্রাম (Educational Opportunity Program, EOP): অেকনিভত্ক ও ভশ্ক্ষােত্িাদব অিগ্রসর 

ভশ্ক্ষােীদের জিয SUNY-এর একটি অিুোি৷ 

 িাচক  িি এিুতর্শি, এনলতিশি, অযান্ড িতলজ (Search for Education, Elevation, and Knowledge, SEEK): 

এটিও EOP-র অিুরূপ, ো CUNY-সত্ িার-বেদরর কদলদজর জিয সেয়া িয়৷ 

 র্তলজ নিস্কিানি (College Discovery, CD): এটিও EOP-র অিুরূপ, ো CUNY-সত্ দুই-বেদরর কদলদজর জিয সেয়া িয়৷ 

সেসব ভশ্ক্ষােীদক এই অিুোিগুদলার সেদকাদিা একটি প্রোি করা িয়, ত্ারা সািারণত্ ভি ও বইপদত্রর জিয অেক সপদয় োদক৷ এোড়াও ভশ্ক্ষােীরা 

টিউদটাভরং এবং সপশ্ােত্ ও বযভক্তেত্ ভবষদয় পরামশ্ক সসবা সপদয় োদক৷ 

এই সপ্রাগ্রামগুদলার জিয আদবেি করদত্, ভশ্ক্ষােীদেরদক অবশ্যই CUNY বা SUNY-সত্ িভত্ক র জিয ভিিকাভরত্ আদবেিপদত্র EOP, SEEK বা CD বদক্স 

টিকভিহ্ন ভেদত্ িদব৷ এই অিুোিগুদলার জিয আদবেি করদত্ ভশ্ক্ষােীদেরদক অবশ্যই ত্াদের অেকনিভত্ক উপেুক্তত্ার প্রমাণ ভেদত্ িদব৷ ত্ারা কদলদজর আভেকক 

সিায়ত্া উপদেষ্টাদের কাে সেদক আদবেদির বযাপাদর সিায়ত্া সপদত্ পাদর৷ 

নপোি এি. িযাতলাি অযার্াতিনমর্ স্কলািনশপ যপ্রাগ্রাম (Peter F. Vallone Academic Scholarship Program) 

এটি িদলা NYC-এর একটি িাই সু্কল সেদক সোেযত্া অজক িকারী সগ্রড পদয়ি অযািাদরজ ও সকাদসকর বযাকগ্রাউন্ড সি গ্রযাজুদয়শ্ি সম্পন্ন করা পূণককালীি 

ভশ্ক্ষােীদেরদক প্রেত্ত একটি CUNY স্কলারভশ্প৷ CUNY-র সব আদবেিকারীদক এই স্কলারভশ্দপর জিয স্বয়ংভক্রয়িাদব ভবদবিিা করা িদয় োদক৷ 

ভশ্ক্ষােীদের সকাদিা আদবেিপত্র পূরণ করার প্রদয়াজি সিই৷ 

অিািক  র্তলজ (Honors College) 

CUNY-র ভিম্নভলভখত্ কদলজগুদলাদত্ অিাসক কদলজ সপ্রাগ্রামগুদলা পভরিালিা করা িদয় োদক: বারুি কদলজ, ব্রুকভলি কদলজ, িািার কদলজ, ভসটি 

কদলজ, সলিমযাি কদলজ, কুইি কদলজ এবং ভে কদলজ অব েযাদটি আইলযান্ড৷ 2007 সাল পেকন্ত, অিাসক কদলজ সপ্রাগ্রাম ভিবকাভিত্ 

আদবেিকারীদেরদক পূণক টিউশ্ি ও ভি, $7,500 ডলাদরর একটি খরদির অযাকাউি ও অিযািয সিায়ত্া ভেদয়দে৷  
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ভশ্ক্ষােীরা ত্াদের িাই সু্কদলর ভসভিয়র বদষকর সসদিম্বর মাদস অিাসক কদলজগুদলাদত্ আদবেি করদত্ পাদর৷ অিাসক কদলদজ সকাদিা আদবেি করদল ত্া 

CUNY-এর ভিয়ভমত্ সপ্রাগ্রাদমর জিয আদবেি ভিদসদবও কাজ করদব৷ অযাকাদডভমক অজক ি, একটি রিিা, সুপাভরশ্মালা, এবং ভকেু ভকেু সক্ষদত্র একটি 

সাক্ষাৎকাদরর উপর ভিভত্ত কদর িভত্ক  করা িদয় োদক৷ 

যবিির্ানি আনথ্কর্ িহায়ো িম্পনর্ক ে েথ্যিূত্র 

র্াগজপত্রনবহীি নশোথ্ীতিি জিয নর্েু যবিির্ানি স্কলািনশপ িম্পতর্ক  নিম্ননলনিে ওতয়বিাইেগুতলাতে েথ্য িতয়তে: 

যমনক্সর্াি অযাতমনির্াি নলগযাল নিতিন্স অযান্ড 

এিুতর্শি িান্ড (Mexican American Legal 

Defense and Education Fund) 

www.maldef.org/leadership/Scholarships 

সু্টতিন্টি ওতপনিং যিািক িি আিািক  

(Students Opening Doors for Others) 

http://www.neighborhoodlink.com/Students_Ope
ning_Doors_For_Others_SODO/pages/456022 

সু্কল-নিনত্তর্ স্কলািনশপিমূহ 

সবসরকাভর ভবেভবেযালয় বা কদলজগুদলাদত্ আদবেিকারী ভশ্ক্ষােীরা ঐ সু্কলগুদলাদত্ ভকেু সবসরকাভর আভেকক সিায়ত্া সপ্রাগ্রাদমর জিয সোেয িদত্ পাদর৷ এই 

িরদির আভেকক সিায়ত্ার সুদোেগুদলা সম্পদকক  আদরা জািদত্, ভশ্ক্ষােীরা ত্াদের কাভিত্ কদলজ বা ভবেভবেযালদয়র আভেকক সিায়ত্া ভবষয়ক অভিসগুদলাদত্ 

সেদত্ পাদর৷ সু্কদলর পৃষ্ঠদপাষকত্ায় পভরিাভলত্ অদিক সমিা ভিভত্তক স্কলারভশ্দপর জিয ভশ্ক্ষােীর েুক্তরাদের িােভরক িওয়ার প্রদয়াজি সিই৷ 

ঋর্ 

অদিক সু্কল সিডাদরল ও সেট ঋদণর ভবকল্প ভিদসদব সবসরকাভর ভবকল্প বযবস্থার সুদোে ভেদয় োদক৷ েভেও অভিকাংশ্ সবসরকাভর ঋণ পাওয়ার জিয 

েুক্তরাদের িােভরকত্ব বা পামকাদিি সরভসদডি েযাটাস আবশ্যক, ত্দব ঋদণর প্রকার এবং ঋণোিকারী প্রভত্ষ্ঠাদির উপর ভিভত্ত কদর সোেযত্া ভিন্ন ভিন্ন িদত্ 

পাদর৷ সসসব ভশ্ক্ষােীর সকাদিা একটি ভবদশ্ষ বযাংদকর সাদে সলিদেদির ইভত্িাস রদয়দে, ত্ারা ঐ প্রভত্ষ্ঠাি সেদক সবসরকাভর ভশ্ক্ষা ঋণ সিয়ার জিয 

আদবেি করার ভবষয়টি ভবদবিিা করদত্ পাদর৷ 

অদিক ভবেভবেযালয় বা কদলদজ, ভডি আলাো আলাোিাদব ঋদণর অিুদমােি ভেদত্ পাদরি৷ প্রায়শ্ই মঞু্জরকৃত্ ঋদণর পভরমাণ ও সুদের িার ভিিক র কদর 

ভডদির ভবদবিিা ও পৃেক পৃেক সু্কদলর িীভত্মালার উপর৷ এই িরদির ঋদণর সম্ভাবযত্ার বযাপাদর আদলািিা করার জিয ভশ্ক্ষােী কদলদজর ভডদির সাদে 

একটি অযাপদয়িদমি ভিদত্ পাদর৷ 

  

http://www.maldef.org/leadership/Scholarships
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
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পাভরবাভরক সভিংসত্া, ভিেকাত্ি ও পািার 

পানিবানির্ িনহংিো র্ী? 

পাভরবাভরক সভিংসত্া সংঘটিত্ িদয় োদক প্রািবয়স্ক ঘভিষ্ঠ পাটক িারদের মদিয সেমি স্ত্রী ও স্বামীর মদিয, পভরবাদরর সেসযদের মদিয, অেবা ঘভিষ্ঠ অিয 

সকাদিা সম্পদকক র মদিয৷ পাভরবাভরক সভিংসত্া িদলা এক িরদির অপরাি, এদত্ অন্তিুক ক্ত োকদত্ পাদর শ্ারীভরক ভিেকাত্ি, আদবেেত্ ভিেকাত্ি, 

অেকনিভত্কিাদব ভিেকাত্ি ও সেৌি ভিপীড়ি৷ অদিক মভিলাই ত্াদের স্বামী বা বয়দিন্ড িারা ভিেকাভত্ত্ িদয় োদকি৷ পাভরবাভরক সভিংসত্া সমভলদঙ্গর 

সম্পকক দকও প্রিাভবত্ করদত্ পাদর এবং পুরুষরাও এর ভশ্কার িদত্ পাদর৷ 

প্রবীর্ নিযক ােি র্ী? 

প্রবীণ ভিেকাত্ি ঘটদত্ পাদর েখি পভরবাদরর সকাদিা সেসয বা পভরিেকাকারী সকাদিা প্রবীণ বা প্রভত্বন্ধী বযভক্তর সাদে দুবকযবিার কদর৷ প্রবীণ ভিেকাত্দির মদিয 

অন্তিুক ক্ত োকদত্ পাদর শ্ারীভরক, সেৌি, মািভসক বা অেকনিভত্ক ভিপীড়ি বা অবদিলা৷ এর মদিয আদরা অন্তিুক ক্ত োকদত্ পাদর প্রবীণ বযভক্তদক খাবার ও 

ভিভকৎসা সসবা ভেদত্ অস্বীকার করা৷ 

নশশু নিযক ােি র্ী? 

েখি সকাদিা ভপত্ামাত্া, ত্ত্ত্বাবিািকারী, সদিাের িাইদবাি, পভরবাদরর সেসয বা অিয সকাদিা বযভক্ত শ্ারীভরকিাদব বা আদবেেত্িাদব সকাদিা ভশ্শুর ক্ষভত্ 

কদর ত্খি ভশ্শু ভিেকাত্ি ঘটদত্ পাদর৷ ভশ্শুদের এই িরদির ক্ষভত্ করা সবআইভি িদত্ পাদর এবং এর িদল ভশ্শুদক ত্ার ভপত্ামাত্ার কাে সেদক ভিদয় 

োওয়া িদত্ পাদর৷ 

মািব পাচাি র্ী? 

পভত্ত্াবৃভত্ত, কৃভষকাজ, েৃিস্থালীর কাজ, ভিমকাণ কাজ ও সসাদয়টশ্প (সেখাদি িামমাত্র মজুরীর ভবভিমদয় কমীদেরদক কদঠার পভরশ্রম করাদিা িয়) সি সেৌি 

কাজ করার জিয বা বািযত্ামূলকিাদব শ্রম সেয়ার জিয পািাদরর উদেদশ্য প্রভত্ বের িাজার িাজার িারী, পুরুষ ও ভশ্শুদক ভিউ ইয়দকক  ভিদয় আসা িয় বা 

ভিউ ইয়দকক র মিয ভেদয় ভিদয় োওয়া িয়৷ ভিউ ইয়দকক র কদঠার আইিকািুি রদয়দে ো পািাদরর ভশ্কার িওয়া বযভক্তদেরদক সুরক্ষা সেয় ও সািােয কদর৷ 

পািাদরর ভশ্কার িওয়া বযভক্তদের জিয সািােয পাওয়ার উপায় সম্পদকক  ত্েয সপদত্ এই পুভিকার সশ্ষ পাত্ায় কমীদের অভিকাদরর অংশ্টি সেখুি৷ 

মািব পাচাি িম্পতর্ক  আতিা েথ্য 

প্রবীর্ নিযক ােি িহ িম্ভাবয পানিবানির্ িনহংিো িম্পতর্ক  নিতপােক  

র্িতে যিি হিাইজি যিাতমনস্টর্ িাতয়াতলন্স হেলাইি (Safe 

Horizon Domestic Violence Hotline)-এ যিাি র্রুি 

(800) 621-HOPE (800-621-4673) 
ভেদি 24 ঘণ্টা, সিাদি 7 ভেি 

নিউ ইয়তর্ক  িতেহজির্ নশশু নিযক ােি িম্পতর্ক  নিতপােক  র্িতে, নিউ 

ইয়র্ক  যস্টে চাইল্ড অযানবউজ হেলাইি (New York State 

Child Abuse Hotline)-এ যিাি র্রুি 

(800) 342-3720 

পানিবানির্ িনহংিোি নবষয় িহায়ো র্িতে পাতি নিটি 

গিিকতমতন্টি এমি যিবািমূহ িম্পতর্ক  েতথ্যি জিয 
311 িম্বদর সিাি করুি অেবা 

http://www.nyc.gov/html/ocdv/html/
home/home.shtml ওদয়বসাইট সেখুি 

  

http://www.nyc.gov/html/ocdv/html/home/home.shtml
http://www.nyc.gov/html/ocdv/html/home/home.shtml
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কমীদের অভিকার 

অনিবািী র্মীতিি র্ী র্ী অনধর্াি িতয়তে? 

িূযিেম মজুনি 

অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ সব কমীরই প্রকৃত্িাদব সম্পাভেত্ কাদজর জিয মজুভর পাওয়ার অভিকার রদয়দে এবং ত্াদেরদক অবশ্যই িূযিত্ম মজুভর ভেদত্ িদব৷ 

ভিউ ইয়কক  সেদট 2014 সাল পেকন্ত, িূযিত্ম মজুভর িদলা ঘণ্টায় $8.75 ডলার৷ 

সেসব কমী বখভশ্শ্ পায়, ত্ারা সে ভশ্দল্প কাজ কদর ত্ার উপর ভিভত্ত কদর ত্াদেরদক আদরা কম িূযিত্ম মজুভর সেয়া সেদত্ পাদর৷ সরদিারাোঁ র সডভলিাভর কমী, 

সরদিারাোঁ য় খাবার পভরদবশ্িকারী ও লভি সডভলিাভর কমীরা িদলা বখভশ্শ্ পাওয়া কমীদের ভকেু উোিরণ, োদেরদক আদরা কম িূযিত্ম মজুভর সেয়া সেদত্ 

পাদর৷ ত্দব, এই িরদির কমীরা সে বখভশ্শ্ পায় ত্ার জিয ভকেু বাড়ভত্ ভিয়মকািুি রদয়দে৷ ভকিাদব বখভশ্দশ্র বযাপারটি সেখাদশ্ািা করা িয় ত্ার উপর ভিভত্ত 

কদর বখভশ্শ্ পাওয়া কমীরা ত্াদের ভিদয়ােকারী কতৃ্ক ক ভিেকাভত্ত্ িওয়ার ঝুোঁ ভকদত্ োদকি৷ ভিউ ইয়দকক র শ্রম ভবিাে (Department of Labor)-এ 

(888)-469-7365 িম্বদর সিাি কদর কমীদের বখভশ্শ্ পাওয়ার অভিকার সম্পদকক  আর ভবিাভরত্ ভিদেক শ্িা পাওয়া সেদত্ পাদর৷  

ওিািোইতমি জিয পানিশ্রনমর্ 

েখি সকাদিা কমী সিাদি 40 ঘণ্টার সবভশ্ কাজ কদরি, ত্খি ত্ার ভিদয়ােকারী ত্াদক অবশ্যই প্রদত্যক অভত্ভরক্ত ঘণ্টার জিয ত্ার ঘণ্টাপ্রভত্ ভিয়ভমত্ মজুভর 

সেদক 1½ গুণ সবভশ্ মজুভর ভেদত্ িদব৷ (উোিরণস্বরূপ, েভে সকাদিা কমী স্বািাভবকিাদব প্রভত্ ঘণ্টায় $8.00 আয় কদরি, ত্ািদল প্রভত্ সিাদি 40 ঘণ্টার 

অভত্ভরক্ত প্রভত্ ঘণ্টা কাদজর জিয ত্ার $12.00 পাওয়া উভিত্৷) ভিদয়ােকারীর বাভড়দত্ বসবাসরত্ েৃিকমীরা এক সিাদি 44 ঘণ্টার সবভশ্ কাজ করার জিয 

ওিারটাইম পাওয়ার অভিকারী৷ 

 সকাদিা কমী কাজ সেদড় ভেদল, ভত্ভি ত্ার কৃত্ কাদজর সব ঘণ্টার জিয মজুভর পাওয়ার অভিকারী৷ 

 কমীদের েোসমদয় মজুভর বুদঝ পাওয়ার অভিকার রদয়দে৷ সািারণত্, এর অেক িদলা প্রভত্ সিাদি বা প্রভত্ দুই সিাি পর পর মজুভর পাওয়া৷ 

আবশযর্ িূযিেম মজুনি ও ওিািোইতমি আইি িম্পতর্ক  আতিা জািতে অথ্বা যর্াতিা গ্রুপ বা প্রনেষ্ঠাতিি জিয এই 

আইিািুগ অনধর্ািিমূতহি জিয প্রনশেতর্ি অিুতিাধ জািাতে, আপনি যিাি র্িতে পাতিি: 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে নিপােক তমন্ট অব যলবাি  

(New York State Department of Labor) 

(212) 775-3880 

বুযতিা অব ইনমগ্রযান্ট ওয়ার্ক ািক িাইেি  

(Bureau of Immigrant Workers' Rights) 

(212) 775-3665 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে অযােনিক যজিাতিল অনিতিি শ্রম নবিাগ 

(New York State Attorney General's Office 
Labor Division) 

(212) 416-8700 

নলগযাল এইি যিািাইটি এমপ্লয়তমন্ট ল’ প্রতজক্ট  

(Legal Aid Society Employment Law Project) 

(888) 218-6974 

MFY নলগযাল িানিক তিি (MFY Legal Services) (212) 417-3838  
সসামবার ও মঙ্গলবার ভবদকল 2টা সেদক 5 টার মদিয 
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অপনিতশানধে মজুনি িানব র্িতে অথ্বা মজুনি িংক্রান্ত আইি-র্ািুি িম্পতর্ক  আতিা জািতে, আপনি আতিা যযাগাতযাগ 

র্িতে পাতিি: 

যুিিাতেি শ্রম নবিাগ,  

মজুনি ও ঘণ্টা নিনিশি (U.S. Department of 

Labor, Wage & Hour Division) 

26 Federal Plaza, Room 3700 
New York, NY 10278 
(212) 264-8185 অেবা (866) 487-9243 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে নিপােক তমন্ট অব যলবাি, শ্রম মাি 

নিনিশি (New York State Department of 

Labor, Division of Labor Standards) 

75 Varick Street, 7th Fl., New York, NY 10013  
(212) 775-3880 

নবিযমাি মজুনি ও িুতযাগ-িুনবধা 

সেসব কিাক্টর বা সাব-কিাক্টররা সরকাভর প্রকদল্প কাজ কদরি অেবা োরা সরকাভর সংস্থার (ভসটি, সেট বা সিডাদরল) সাদে সসবার িুভক্তদত্ কাজ কদরি, 

ত্াদের কমীরা আইি অিুোয়ী ভিিকাভরত্ িাদর মজুভর ও সুদোে-সুভবিা পাওয়ার অভিকারী৷ সরকাভর প্রকল্পগুদলার মদিয রদয়দে জিেণ বযবিার কদর এমি 

স্থাপিা ভিমকাণ, প্রভত্স্থাপি, রক্ষণাদবক্ষণ ও সমরামদত্র কাজ, সেমি সরকাভর সু্কল, রািাঘাট ও পাকক ৷ সরকাভর কাদজর প্রকদল্পর সাদে সংভিষ্ট ভকেু 

সপশ্াজীবীর উোিরণ িদলা ভবদুযৎ-ভমভস্ত্র (ইদলভিভশ্য়াি), পাভির ভমভস্ত্র (প্লাম্বার) ও সািারণ শ্রভমক৷ সেসব কিাক্টর বা সাব-কিাক্টররা ভিিকাভরত্ িাদরর সিদয় 

কম মজুভর ও সুদোে-সুভবিা ভেদয় োদক ত্ারা আইি লঙ্ঘি করদে৷ প্রায় সক্ষদত্রই ভিিকাভরত্ মজুভর িূযিত্ম মজুভর সেদক সবভশ্ িদয় োদক৷   

েভে সকাদিা কমী মদি কদরি সে ত্াদক কম মজুভর সেয়া িদি, ত্ািদল ত্ার উভিত্ িদব ভিদি ত্াভলকািুক্ত সংভিষ্ট সরকাভর সংস্থায় ভলভখত্িাদব অভিদোে 

োভখল করা৷ েভে সেখা োয় সে সকাদিা কমীদক কম মজুভর সেয়া িদি, ত্ািদল ভিদয়ােকারীর কাে সেদক ত্ার বাভক পাওিা মজুভর বুদঝ সিয়ার আইিসম্মত্ 

অভিকার ত্ার রদয়দে৷   

আতিা েতথ্যি জিয বা নবিযমাি মজুনির্াঠাতমা লঙ্ঘি িম্পতর্ক  অনিতযাগ িানিল র্িাি জিয, যিাি র্রুি: 

নিউ ইয়র্ক  নিটি র্ম্পতরালাি-এি অনিি  

(Office of the New York City Comptroller) 

Office of the New York City Comptroller 
Bureau of Labor Law 
One Centre Street, Room 1122 
New York, New York  10007 
(212) 669-4443 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে নিপােক তমন্ট অব যলবাি বুযতিা অব 

পাবনলর্ ওয়ার্ক ি  

(New York State Department of Labor 
Bureau of Public Works) 

New York State Department of Labor 
Bureau of Public Works 
Adam Clayton Powell Jr. SOB  
163 West  125th Street,  Room 1307  
New York, New York  10027 
(212) 775-3568 

যুিিাতেি শ্রম নবিাগ,  

মজুনি ও ঘণ্টা নিনিশি  

(U.S. Department of Labor,  
Wage and Hour Division) 

United States Department of Labor 
Wage & Hour Division 
26 Federal Plaza, Room 3700 
New York, New York 10278  
(212) 264-8185 
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এর্জি নিতয়াগর্ািীি বাধযবাধর্োিমূহ র্ী র্ী? 

 কমীরা কত্ ঘণ্টা কাজ কদরদেি, কমীদেরদক ত্ারা কত্ মজুভর ভেদয়দেি, এবং কমীদের সপ-সিক সেদক সকাদিা ভকেু কত্ক ি করা িদয় োকদল আইি 

অিুোয়ী ভিদয়ােকারীদেরদক ত্ার সরকডক  রাখদত্ িদব৷ 

 সিডাদরল ও সেট টযাক্স, ইউভিয়দির পাওিা, স্বাস্থয ও সপিশ্ি সুভবিা, এবং ভশ্শু সিায়ত্ায় অেক পভরদশ্াদির জিয ভিদয়ােকারীরা কমীদের সপ-

সিক সেদক টাকা সকদট রাখদত্ পাদরি৷  

 কমী সকাদিা ভকেু সিদে সিলদল, খারাপ েক্ষত্া সেখাদল, সেভর করার জিয শ্াভিমূলক বযবস্থা ভিদসদব, অেবা ইউভিিমক সকিা ও পভরষ্কার করার 

খরি ভিদসদব ভিদয়ােকারীরা সকাদিা অেক সকদট রাখদত্ পারদবি িা৷ 

 ভিদয়ােকারীর সুভবিার জিয ভ্রমণ করার প্রদয়াজি িদল ভিদয়ােকারীরা োত্ায়াত্ িাড়া সকদট ভিদত্ পারদবি িা৷ 

 প্রভত্বার অেক পভরদশ্াদির সময় ভিদয়ােকারীরা অবশ্যই কমীদেরদক মজুভরর একটি ভববরণী প্রোি করসবি৷ 

 এই ভববরণীদত্ অবশ্যই সেদকাদিা কত্ক ি বা িাত্া, কমকঘণ্টা, মজুভর প্রোদির িার, সমাট মজুভর (কত্ক দির আদে), ও সিট মজুভর (কত্ক দির পদর) 

অন্তিুক ক্ত োকসত্ িদব৷ 

 ভিদয়ােকারীরা কমীদের বখভশ্দশ্র সকাদিা অংশ্ িাইদত্ বা ভিদত্ পারদবি িা৷ 

 

এর্জি র্মী নর্িাতব োি নিতয়াগর্ািীি যবআইনি অিুশীলি যথ্তর্ নিতজতর্ িো র্িতে পাতিি? 

কমীরা ত্াদের ভিদয়ােকারীর সাদে সোোদোদের ত্েয, সপ-োব বা রভশ্ে, সম্পাভেত্ কাদজর ঘণ্টা, এবং ত্াদেরদক কী পভরমাণ টাকা পভরদশ্াি করা িদয়দে 

সসই সরকডক গুদলা িাদলািাদব সংরক্ষণ করা উভিত্৷ এই সরকডক গুদলা োকদল িভবষযদত্ সকাদিা ত্েদন্তর প্রদয়াজি িদল বা অভিদোে োদয়র করা িদল 

এগুদলা প্রমাণ ভিদসদব সিায়ত্া করদব৷ 

কমীরা ত্াদের সিকমীদের সাদে কো বলা উভিত্, এবং সরকডক  সংরক্ষণ ও ত্াদের অভিকার সুরক্ষার ভবষদয় ত্াদেরদক উৎসাভিত্ করা উভিত্৷ কমীরা ত্াদের 

অভিকার সম্পদকক  েত্ সবভশ্ জািদব, ভিদয়ােকারীদের উপর আইি সমদি িলার জিয ত্ত্ সবভশ্ িাপ সৃভষ্ট িদব৷ 

 

দ্ববষময যথ্তর্ এর্জি র্মী নর্িাতব িুিনেে? 

কাজ করার সময় বা কাজ সখাোঁ জার সময় ববষদমযর ভশ্কার িা িওয়ার অভিকার কমীদের রদয়দে৷ জাভত্, বণক, ভলঙ্গ (েিক াবস্থা সি), বয়স, প্রভত্বন্ধীত্ব, জাভত্েত্ উৎপভত্ত 

(জন্মস্থাি, বংশ্পভরিয়, সংসৃ্কভত্ বা িাষা সি), িােভরকদত্বর অবস্থা, িমক, সেৌি আসভক্ত এবং অিযািয ভবষদয়র উপর ভিভত্ত কদর ভিদয়ােকারীরা কমীদের সাদে ববষময 

করা আইি অিুোয়ী ভিভষি৷ ববষদমযর ভশ্কার িওয়া সকাদিা কমীর ভিদয়ােকারীর ভবরুদি অভিদোে োদয়র করার অভিকার রদয়দে৷ অভিদোে োদয়র করার িদল 

ভিদয়ােকারী কমীর ভবরুদি প্রভত্দশ্াি বা সিভত্বািক বযবস্থা গ্রিণ করদত্ পারদবি িা৷ 

 কমী কাজ শুরু করার কদয়কভেদির মদিযই ভিদয়ােকারীদক ভিভিত্ করদত্ িদব সে কমীর কাদে কাদজর জিয েোেে কােজপত্র রদয়দে, এবং 

শুিুমাত্র অভিবাসিেত্ ভকেু ভিভেক ষ্ট কােজপত্র িাওয়ার জিয অিুমভত্ রদয়দে৷ জাভত্েত্ উৎপভত্ত, বা “ভবদেশ্ী” সলাদকর মত্ মদি িওয়ার কারদণ 

ভিদয়ােকারীরা ত্াদের কমী বা আদবেিকারীর কােজপত্র পরীক্ষা করদত্ পারদবি িা৷ 

 ভিদয়ােকারীর জিয অসঙ্গত্ সমসযার কারণ িা িদল ভিদয়ােকারী কমীদের বা সম্ভাবয কমীদের িমীয় ভবোদসর সাদে অবশ্যই েুভক্তসঙ্গত্িাদব 

সমদঝাত্া করদবি (উোিরণস্বরূপ, ত্াদেরদক সকাদিা িমীয় উৎসদবর ভেদি কাজ িা করার সুদোে সেয়া)৷ 

 ভিদয়ােকারীরা কাদজর জিয আদবেিকারী সকাদিা বযভক্তদক ত্াদের সকাদিা প্রভত্বন্ধীত্ব আদে ভকিা সস সম্পদকক  ভজদজ্ঞস করদত্ পারদবি িা, ত্দব 

কমী িাকভরর অপভরিােক োভয়ত্বগুদলা পালি করদত্ পারদবি ভক িা সস ভবষদয় ভজদজ্ঞস করদত্ পারদবি৷ বযবসা প্রভত্ষ্ঠাদির জিয অদেৌভক্তক সবাঝা 

িা িদল ভিদয়ােকারীরা প্রভত্বন্ধী কমীদের জিয েুভক্তসঙ্গত্িাদব োকার বযবস্থাও কদর ভেদত্ িদব৷ 
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যর্াতিা র্মী যনি মতি র্তিি যয র্াতজি যেতত্র বা র্াজ যিাুঁ জাি িময় োি িাতথ্ দ্ববষময র্িা হতয়তে, োহতল নেনি 

নিম্ননলনিে অনিিগুতলাি এর্টিতে অনিতযাগ িাতয়ি র্িতে পাতিি: 

যুিিাতেি ইকুয়াল এমপ্লয়তমন্ট অপচুক নিটি র্নমশি 

(Equal Employment Opportunity 
Commission, EEOC) 

33 Whitehall Street 
New York, NY 10004  
(800) 669-4000 

নিউ ইয়র্ক  যস্টতেি মািবানধর্াি নবিাগ - প্রধাি র্াযক ালয় 

(New York State Division of Human Rights - 

Headquarters) 

One Fordham Plaza, 4th Floor 
Bronx, NY 10458  
(718) 741-8400 

NYC মািবানধর্াি র্নমশি  

(NYC Commission on Human Rights) 

100 Gold Street, Suite 4600 
New York, NY 10038  
(212) 306-7450 অেবা (212) 306-5070 

র্মকতেতত্র অনিবািীতিি নবরুতদ্ধ দ্ববষতমযি নবষয়গুতলা যমার্াতবলা র্িাি উপায় িম্পতর্ক  আতিা েতথ্যি জিয, আপনি (212) 627-2227 

িম্বতি নিউ ইয়র্ক  ইনমতগ্রশি যর্ায়ানলশি (New York Immigration Coalition)-এি িাতথ্ও যযাগাতযাগ র্িতে পাতিি৷ 

যপশাগে নিিাপত্তা 

স্বাস্থয ও ভিরাপত্তার জিয ভবপেমুক্ত কমকদক্ষত্র পাওয়ার অভিকার কমীদের রদয়দে৷ কমকদক্ষদত্র ভবষাক্ত রাসায়ভিক পোেক বা উচ্চ-শ্দব্দর মদত্া সম্ভাবয ঝুোঁ ভকর 

সমু্মখীি িওয়ার ভবষদয় ভিদয়ােকারীর কাদে োকা সেদকাদিা ত্েয পাওয়ার অভিকার ত্াদের রদয়দে৷ কমীদের সম্পদকক  ভিদয়ােকারীর কাদে োকা সেদকাদিা 

িরদির সমভডদকল সরকডক  পাওয়ার অভিকারও ত্াদের রদয়দে৷ ভবপজ্জিক কমকপভরদবশ্ সম্পদকক  কমীরা ভিদয়ােকারীর কাদে অভিদোে করদত্ পারদবি৷ 

েুক্তরাদের সপশ্ােত্ ভিরাপত্তা ও স্বাস্থয প্রশ্াসি (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর কাদে অভিদোে োদয়র 

করার এবং কমকদক্ষত্র পভরেশ্কি করার জিয অিুদরাি জািাদিার অভিকার কমীদের রদয়দে৷ OSHA পভরেশ্কদকর প্রদের উত্তর সেয়ার এবং দুঘকটিা বা অসুস্থত্ার 

বণকিা সেয়া সি ঝুোঁ ভকগুদলা সেভখদয় সেয়ার এবং ভিদয়ােকারী েভে পভরেশ্কি উপলদক্ষয সামভয়কিাদব সকাদিা ভবপজ্জিক বস্তু সভরদয় রাদখি সস ভবষয়টি বযাখযা 

করার অভিকার ত্াদের রদয়দে৷ সকাসিা কমী িাইদল সবিাদম OSHA-এর কাদে অভিদোে োদয়র করদত্ পাদরি, এবং ত্াদের ভিদয়ােকারীর কাদে ত্াদের িাম 

সেয়া িদব িা৷ 

পভরেশ্কদির পর, িলািল পাওয়ার, এবং পভরেশ্কদকর সাদে বযভক্তেত্িাদব সেখা করার ও আদলািিা করার অভিকার কমীদের রদয়দে৷ 

যয িব র্মী মতি র্তিি যয যপশাগে নিিাপত্তা বা স্বাস্থয িম্পতর্ক  অনিতযাগ র্িাি র্ািতর্ োতিি িাতথ্ দ্ববষময র্িা হতয়তে, 

োহতল োতিি নবরুতদ্ধ বযবস্থা যিয়াি 30 নিতিি মতধয নিম্ননলনিে প্রনেষ্ঠাতিি িাতথ্ যযাগাতযাগ র্তি োিা অনিতযাগ িাতয়ি 

র্িতে পাতিি: 

যুিিাতেি শ্রম নবিাগ (Department 

of Labor) OSHA আঞ্চনলর্ অনিি 

(Regional Office) 

201 Varick Street, Room 670 
New York, NY 10014 
(212) 337-2378 অেবা (800) 321-6742 (জরুরী িটলাইি) 

OSHA নিউ ইয়র্ক  নিটি অনিি (OSHA 

New York City Office) 

201 Varick Street, Room 908 
New York, NY 10014  
(212) 620-3200 

NYC মািবানধর্াি র্নমশি 

(Commission on Human Rights) 

100 Gold Street, Suite 4600 
New York, NY 10038  
(212) 306-7450 অেবা (212) 306-5070 
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ভিউ ইয়কক  কভমটি ির অকুদপশ্িাল সসিটি অযান্ড সিলে (New York Committee for Occupational Safety and Health, NYCOSH)-

এ (212) 227-6440 িম্বদর সিাি কদর এবং www.nycosh.org ওদয়বসাইদট ভেদয় সপশ্ােত্ ভিরাপত্তা বা স্বাস্থয সম্পদকক  আদরা ত্েয পাওয়া োদব৷   

র্মীতিি েনেপূির্ 

কমকদক্ষদত্র কাদজর কারদণ সকাদিা কমী অসুস্থ িদয় পড়দল বা আঘাত্ সপদল ত্াদের ক্ষভত্পূরণ পাওয়ার অভিকার রদয়দে৷ ভিউ ইয়দকক  প্রদয়াজিীয় কােজপত্র 

োকা ও িা োকা অভিবাসী কমীরা সোেয িদত্ পাদরি৷ অভিকাংশ্ পূণককালীি ও খেকালীি কমী সোেয, এমিভক ত্াদের মজুভর িেদে পভরদশ্াি করা িদল, 

“কােদজ-কলদম সকাদিা প্রমাণ োড়া” মজুভর পভরদশ্াি করা িদল, অেবা ত্াদেরদক স্বত্ন্ত্র কিাক্টর ভিদসদব ভবদবিিা করা িদলও৷ 

কমীদের ক্ষভত্পূরদণর সুভবিার মদিয রদয়দে: (1) কাজ-সম্পভকক ত্ আঘাত্ ও অসুস্থত্ার সক্ষদত্র ভিভকৎসা ও পভরিেকার জিয ক্ষভত্পূরণ; (2) আঘাত্ বা 

অসুস্থত্ার কারদণ সকাদিা কমী কাজ করদত্ িা পারদল িেে আভেকক সুভবিা; এবং (3) কমকদক্ষদত্র সকাদিা কমী মারা সেদল ত্ার জীভবত্ স্বামী/স্ত্রী বা ভিিক রশ্ীল 

ভশ্শুদের জিয মৃতু্যজভিত্ সুদোে-সুভবিা (সডে সবভিভিট)৷ 

কমীরা কাজ সম্পভকক ত্ আঘাদত্র ভবষয়টি অভবলদম্ব সশ্রীদর বা ভলভখত্িাদব ভিদয়ােকারীদক জািাদিা উভিত্৷ কমীদের ক্ষভত্পূরণ োভব করা সম্পভকক ত্ গুরুত্বপূণক 

িরমগুদলা িদলা C-3 ও C-4৷ C-3 িদলা একটি আদবেিপত্র ো কমীদক পূরণ করদত্ িদব৷ C-4 িরমটি অবশ্যই কমীর ডাক্তারদক পূরণ করদত্ িদব৷ 

এই িরমগুদলা ভিউ ইয়কক  সেদটর কমীদের ক্ষভত্পূরণ সবাডক  (Worker's Compensation Board, WCB) সেদক সংগ্রি করা োয় এবং সবাদডক র 

http://www.wcb.ny.gov/content/main/Forms.jsp ওদয়বসাইদটও িরমগুদলা পাওয়া োয়৷  

র্মীি েনেপূিতর্ি িানব িম্পনর্ক ে C-3 ও C-4 িিম নিম্ননলনিে ঠির্ািায় র্মীতিি েনেপূির্ যবাতিক  (Workers’ 

Compensation Board) জমা যিয়া যায়: 

ব্রুর্নলি 111 Livingston Street, 22nd Floor, Brooklyn, NY 11201 

ব্রংক্স/মযািহাোি 215 W. 125th Street, New York, NY 10027 

কুইন্স 168-46 91st Avenue, Jamaica, NY 11432 

স্টযাতেি আইলযান্ড 60 Bay Street, Staten Island, NY 10301 

র্মীতিি েনেপূির্ িম্পতর্ক  আতিা েতথ্যি জিয (877) 632-4996 িম্বতি র্মীতিি েনেপূির্ যবাতিক ি (Workers’ Compensation 

Board) িাতথ্ যযাগাতযাগ র্রুি৷ 

পানিবানির্ ও নচনর্ৎিা েুটি আইি (FAMILY AND MEDICAL LEAVE ACT, FMLA) 

সেসব ভিদয়ােকারীর 75 মাইদলর মদিয কমপদক্ষ 50 জি কমী আদে ত্াদের সক্ষদত্র FMLA প্রদোজয৷ সকাদিা কমী এই িরদির ভিদয়ােকারীর জিয েভে 

কমপদক্ষ এক বের কাজ কদর োদকি এবং ঐ সমদয়র মদিয একই ভিদয়ােকারীর জিয েভে কমপদক্ষ 1,250 ঘণ্টা কাজ কদর োদকি, ত্ািদল সন্তাি 

জন্মগ্রিদণর জিয, বাচ্চা েত্তক সিয়ার জিয, গুরুত্র অসুস্থ সন্তাি বা পভরবাদরর সেদসযর সসবােত্ন করার জিয, অেবা ত্ার ভিদজর গুরুত্র অসুস্থত্ার ভিভকৎসার 

জিয ভত্ভি প্রভত্ বের 12 সিাদির সবত্িভবিীি (আিদপইড) েুটি পাওয়ার জিয সোেয িদবি (েুটি আলাোিাদব ভকেু ভেি পর পর সিয়া সেদত্ পাদর)৷ গুরুত্র 

অসুস্থত্া িদত্ পাদর এমি সকাদিা অসুস্থত্া, আঘাত্, ভবকলত্া বা শ্ারীভরক বা মািভসক অসুস্থত্া োর জিয সকাদিা বযভক্তদক িাসপাত্াদল িভত্ক  িওয়ার অেবা 

স্বাস্থয সসবা প্রোিকারীর কাে সেদক ভিয়ভমত্ ভিভকৎসা সিয়ার প্রদয়াজি িয়৷ 

ভিদয়ােকারী অিুসরাি করদল কমীরা 30 ভেদির অভগ্রম সিাটিশ্ সেয়া উভিত্ এবং অবশ্যই একটি সমভডদকল সাটিক ভিদকট ভেদত্ িদব৷ 

েুটি সিওয়ার জিয বা েুটির আদবেি করার জিয সকাদিা কমীর ভবরুদি ভিদয়ােকারীর সিভত্বািক বযবস্থা সিয়া অেবা FMLA-এর অিীদি কমীর অভিকাদর সকািরূপ 

িিদক্ষপ করা সবআইভি৷ 

http://www.nycosh.org/
http://www.wcb.ny.gov/content/main/Forms.jsp
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FMLA লঙ্ঘি সম্পদকক  সকাদিা অভিদোে োদয়র করদত্, ভিম্নভলভখত্ ঠিকািায় সোোদোে করুি: U.S. Department of Labor, 

Wage & Hour Division, 26 Federal Plaza, Room 3700, New York, NY 10278, (212) 264-8185 অেবা 
(866) 487-9243 

যবর্ািত্ব নবমা (UNEMPLOYMENT INSURANCE) 

এটি িদলা সোেযত্াসম্পন্ন কমীদের জিয অস্থায়ী আয়, োরা ভিদজদের সকাদিা সোষ োড়াই িাকভর িাভরদয়দেি এবং োরা কাজ করার জিয প্রস্তুত্, ইিুক ও 

সক্ষম৷ 

সবকার িওয়ার পর সুদোে-সুভবিা িারাদিা এড়াদিার জিয একজি বযভক্তদক েত্ শ্ীঘ্র সম্ভব সবকার ভবমা করা উভিত্৷ সেসব বযভক্তরা সবকার ভবমা করদবি 

ত্াদের কাদে আদবেি করার জিয প্রদয়াজিীয় সব কােজপত্র োকার ভবষয়টি ভিভিত্ করদত্ িদব সেি আদবেি প্রভক্রয়ায় সেভর িা িয়৷ আপিার ভিম্নভলভখত্ 

ত্েযগুদলার প্রদয়াজি িদব: 

 আপিার সসাশ্যাল ভসভকউভরটি িম্বর 

 আপিার কাদে ভিঠি পাঠাদিার ঠিকািা ও ভজপ সকাড 

 অভিস িলাকালীি আপিার সাদে সোোদোে করা োদব এমি একটি সিাি িম্বর 

 েত্ 18 মাদস আপভি েত্ ভিদয়ােকারীর সাদে কাজ কদরদেি ত্াদের সবার পূণক িাম, ঠিকািা, ভজপ সকাড ও সিাি িম্বর 

 েত্ 18 মাদস সব ভিদয়ােকারীর কাে সেদক আপিার সমাট গ্রস আয় (সপ-োব, W-2, ইত্যাভে) 

 আপিার এভলদয়ি সরভজদিশ্ি কাডক  (েভে আপিার োদক) 

 আপভি েভে সিডাদরল েিিকদমদির সাদে কাজ কদর োদকি, ত্ািদল SF8 ও SF50 িরদমর কভপ 

 সামভরক সাভিক দসর সাম্প্রভত্ক সেসযদের জিয, আপিার সবকসাম্প্রভত্ক সসপাদরশ্ি িরম (separation form) DD214-এর একটি কভপ 

 আপিার ভিউ ইয়কক  সেদটর োইিাসক লাইদসি বা সমাটর োভড়র আইভড কাডক  িম্বর (েভে আপিার োদক) 

সবকারত্ব ভবমার জিয সকাদিা োভব জািাদত্, (888) 209-8124 িম্বদর সোোদোে করুি৷ এই সিাি িম্বদর ভবভিন্ন 

িাষায় সিায়ত্া পাওয়ার সুদোে রদয়দে৷ আপভি অিলাইদি http://www.labor.ny.gov/ 

unemploymentassistance.shtm ওদয়বসাইদট ভেদয়ও আদবেি করদত্ পাদরি 

চার্নি িুুঁ তজ যপতে বা চার্নিি প্রনশের্ নিতে িাহাযয পাওয়াি জিয র্মীিা যর্াথ্ায় যযতে পাতিি? 

NYC ওয়াকক দিাসক1 কযাভরয়ার সসিার (Workforce1 Career Centers) সলাকজিদক কাজ খুোঁদজ সপদত্ ও কাদজর জিয প্রস্তুত্ িদত্ সািােয কদর৷ 

এই সকন্দ্রগুদলা িতু্ি কাদজর ত্েয সেয় এবং সলাকজিদক ভশ্ক্ষা ও সপশ্ােত্ েক্ষত্ার প্রভশ্ক্ষদণর িাদস সরিার কদর৷ 

এই সকন্দ্রগুদলা পভরিালিা কদর ভিউ ইয়কক  ভসটি ভডপাটক দমি অব স্মল ভবজদিস সাভিক দসস (New York City Department of Small Business 

Services), ভিউ ইয়কক  ভসটি ভডপাটক দমি অব সলবার (New York State Department) এবং ভসটি ইউভিিাভসকটি অব ভিউ ইয়কক  (City 

University of New York)৷ আপভি 311 িম্বদর সিাি কদর বা ভিদির সেদকাদিা একটি জায়োয় ভেদয় সকন্দ্রগুদলার সাদে সোোদোে করদত্ 

পাদরি: 

NYC ওয়ার্ক তিািক1 র্যানিয়াি যিন্টািি (Workforce1 Career Centers) 

ব্রংক্স 400 E. Fordham Rd., Bronx, NY 10458 

ব্রুর্নলি  9 Bond Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11201 

http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
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আপাি মযািহাোি 215 W. 125th Street, 6th Floor, New York, NY 10027 

কুইন্স 168-46 91st Ave., 2nd Floor, Jamaica, NY 11432 

স্টযাতেি আইলযান্ড 120 Stuyvesant Pl., Staten Island, NY 10301 

নিিমজুিতিি জিয ‘ওয়ার্ক াি যিন্টাি’ (DAY LABOR WORKER CENTER) বলতে র্ী যবাঝায়? 

ভেিমজুরদের জিয ‘ওয়াকক ার সসিার’ িদলা এমি ভকেু জায়ো সেগুদলা বত্ভর করা িদয়দে ভেিমজুরদের সিায়ত্া ও সুরক্ষা সেয়ার জিয, োরা অিযোয় 

রািায় োোঁ ভড়দয় সেদক কাজ সখাোঁ দজ৷ 

সকাদিা পাভকক ং লদট কাদজর জিয অদপক্ষা করার পভরবদত্ক , একজি ভেিমজুর একটি ‘ওয়াকক ার সসিার’-এ সেদত্ পাদর, সেখাদি আদরা সবভশ্ সংেঠিত্িাদব 

কাজ সম্পদকক  জািাদিা িয়, এবং ভিদয়ােকারীদেরদক এমি ভকেু ভিয়মকািুি সমদি িলদত্ িয় সেগুদলা ত্াদেরদক কমীদের কাে সেদক অিযায় সুভবিা সিয়া 

সেদক ভবরত্ রাদখ৷ এটি শ্রম ও িােভরক অভিকার লঙ্ঘি করা সেদক ভবরত্ রাখদত্ এবং কমকপভরদবশ্ উন্নত্ করদত্ ও মজুভর পভরদশ্াি িা করা প্রভত্দরাি 

করদত্ সিায়ত্া কদর৷ 

এই সকন্দ্রগুদলা সািারণত্ িূযিত্ম মজুভর, ওিারটাইম, স্বাস্থয ও ভিরাপত্তা, এবং িাকভরর অিযািয আইি-কািুিগুদলা পেকদবক্ষণ ও কােককর কদর৷ ভকেু ভকেু 

সকন্দ্র ESL িাস ও িাকভর সংক্রান্ত প্রভশ্ক্ষণ প্রোি কদর৷ 

মািব পাচাি র্ী? 

পভত্ত্াবৃভত্ত, কৃভষকাজ, েৃিস্থালীর কাজ, ভিমকাণ কাজ ও সসাদয়টশ্প (সেখাদি িামমাত্র মজুরীর ভবভিমদয় কমীদেরদক কদঠার পভরশ্রম করাদিা িয়) সি 

বািযত্ামূলকিাদব শ্রম সেয়ার জিয পািাদরর উদেদশ্য প্রভত্ বের িাজার িাজার িারী, পুরুষ ও ভশ্শুদক ভিউ ইয়দকক  ভিদয় আসা িয় বা ভিউ ইয়দকক র মিয ভেদয় 

ভিদয় োওয়া িয়৷ ভিউ ইয়দকক র কদঠার আইিকািুি রদয়দে ো পািাদরর ভশ্কার িওয়া বযভক্তদেরদক সুরক্ষা সেয় ও সািােয কদর৷ 

নিম্ননলনিে প্রনেষ্ঠািগুতলা যিাি র্তি মািব পাচাতিি অপিাধ িম্পতর্ক  নিতপােক  র্রুি বা িহায়ো নিি:  

রানিনর্ং পািকি অযান্ড ওয়ার্ক াি এক্সপ্লয়তেশি োস্ক যিািক র্মপ্লাতয়ন্ট লাইি  

(Trafficking Person and Worker Exploitation Task Force Complaint Line) 

(888) 428-7581  
সসাম-শুক্র: সকাল 9টা - 

ভবকাল 5টা 

গালকি এিুতর্শিাল অযান্ড যমন্টনিং িানিক তিি  

(Girls Educational and Mentoring Services, GEMS) 

(212) 926-8089 

নিউ ইয়র্ক  র্াউনন্ট (মযািহাোি) নিনিক্ট অযােনিকি অনিি, যিক্স ক্রাইমি ইউনিে  

(New York County (Manhattan) District Attorney's Office, Sex Crimes Unit) 

(212) 335-9373 

নর্ংি র্াউনন্ট (ব্রুর্নলি) নিনিক্ট অযােনিকি অনিি, যিক্স রানিনর্ং ইউনিে  

(Kings County (Brooklyn) District Attorney’s Office, Sex Trafficking Unit) 

(718) 250-2770 

ব্রংক্স র্াউনন্ট নিনিক্ট অযােনিকি অনিি, চাইল্ড অযানবউজ/যিক্স ক্রাইমি বুযতিা  

(Bronx County District Attorney’s Office, Child Abuse/Sex Crimes Bureau) 

(718) 590-2195 

কুইন্স র্াউনন্ট নিনিক্ট অযােনিকি অনিি, যেশাল নিনক্টমি বুযতিা  

(Queens County District Attorney’s Office, Special Victims Bureau) 

(718) 286-6505 

নিচমন্ড র্াউনন্ট (স্টযাতেি আইলযান্ড) নিনিক্ট অযােনিকি অনিি, যেশাল নিনক্টমি বুযতিা  

(Richmond County (Staten Island) District Attorney’s Office, Special Victims Bureau) 

(718) 876-6300 
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টযাক্স ভরটািক 

এর্জি বযনিি যর্ি েযাক্স নিোিক  িানিল র্িা উনচে? 

 েুক্তরাদে বসবাসরত্ অভিকাংশ্ বযভক্তদক ইিকাম টযাক্স ভরটািক োভখল করদত্ িয়, ো প্রভত্ বের 15 এভপ্রদলর আদে ভেদত্ িয়৷ 

 অভিবাসিেত্ অদিক সুদোে-সুভবিার জিয সোেযত্া সেখাদত্ টযাক্স িাইল করা গুরুত্বপূণক৷ 

 ভিম্ন- ও মিয-আদয়র সেসব পভরবার টযাক্স ভরটািক োভখল কদর, ত্ারা টযাক্স সক্রভডট বা টযাক্স সিরত্ সপদত্ পাদর৷ 

র্ািা ইির্াম েযাক্স নিোিক  িানিল র্িা আবশযর্? 

প্রায় সব কমীরাই টযাক্স ভরটািক োভখল করা আবশ্যক৷ একটি ভিভেক ষ্ট মাত্রার সিদয় কম আয় কদরি এমি বযভক্তদের টযাক্স ভরটািক োভখল করার প্রদয়াজি সিই৷ 

ত্দব, কাদরা েভে টযাক্স ভরটািক োভখল করা আবশ্যক িাও িয়, ত্ারপদরও ভত্ভি ভরটািক োভখল করদত্ পাদরি৷ আবশ্যক িা িদলও আপভি িাইদল ভিম্নভলভখত্ 

কারদণ ভরটািক োভখল করদত্ পাদরি 1) অভিবাসিেত্ বা অিযািয সুদোে-সুভবিা সপদত্ ভরটািক োভখদলর ইভত্িাস বত্ভর করদত্, 2) িভবষযদত্ সম্ভাবয টযাক্স 

সক্রভডট বা সুদোে-সুভবিা পাওয়ার জিয৷ 

বযনিি র্িিাো শিাির্ািী িম্বি (INDIVIDUAL TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER, ITIN) র্ী? 

ITIN িদলা টযাক্স ভরটািক োভখল করদত্ ও টযাক্স পভরদশ্াি করদত্ একজি বযভক্তদক সিায়ত্া করার জিয অিযন্তরীণ রাজস্ব সসবা (Internal Revenue 

Service, IRS) কতৃ্ক ক ইসুযকৃত্ একটি িম্বর৷ সসাশ্যাল ভসভকউভরটি িম্বর (Social Security Number, SSN) পাওয়ার সোেযত্া সিই এমি বযভক্তরা 

এটি বযবিার করদত্ পাদরি৷ সেদিতু্ আইিসম্মত্ অভিবাসিেত্ অবস্থা রদয়দে এমি সলাকজি সি সসাশ্যাল ভসভকউভরটি িম্বর সিই এমি িািা িরদির 

সলাকজি ITIN সপদত্ পাদরি, ত্াই এর মািযদম সকাদিা বযাভক্তর অভিবাসিেত্ অবস্থা প্রকাশ্ পায় িা৷ 

ITIN কাজ করার অিুমভত্, সামাভজক ভিরাপত্তার সুদোে-সুভবিা পাওয়ার সোেযত্া, অেবা আিকড ইিকাম টযাক্স সক্রভডট পাওয়ার সোেযত্া প্রোি কদর িা৷ 

এোড়াও এটি কখদিাই কমকসংস্থাদির জিয বযবিার করা উভিত্ িয়৷ 

ITIN-এি জিয আতবিি র্িতে: 

এর্টি আতবিিপত্র িাউিতলাি র্রুি www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf (ইংদরভজ) 

www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf (েযাভিশ্) 

যিাি র্রুি  (800) TAX FORM (829-3676) 

 

এর্জি বযনি আতবিিপত্রটি িার্তযাতগ নিতচি ঠির্ািায় পাঠাতে পাতিি: 

Internal Revenue Service Austin Service Center 
ITIN Operation  
P.O. Box 149342 
Austin, TX 78714-9342  

অথ্বা যর্াতিা ‘গ্রহর্র্ািী এতজন্ট’ (Acceptance Agent)-এি মাধযতম বা েযাক্সতপয়াি অযানিস্টযান্স যিন্টাতি (Taxpayer 

Assistance Center) িশিীতি আতবিি র্িতে পাতিি৷   

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf


35  টযাক্স বেটানব 

আিকি ইির্াম েযাক্স যক্রনিে (EARNED INCOME TAX CREDIT, EITC) বলতে র্ী যবাঝায়? 

একটি ভিভেক ষ্ট মাত্রার সিদয় কম পভরমাণ আয় কদর এমি কমকজীবী পভরবারগুদলা আিকড ইিকাম টযাক্স সক্রভডট (EITC) সপদত্ পাদর, ো িদলা পভরবারটিদক অেক 

প্রোি করা৷ সমৌভলক খরি সমটাদত্ সিায়ত্া করার জিয সোেয পভরবার ও বযভক্তদেরদক EITC সিডাদরল, সেট, ও ভসটি টযাক্স ডলার সিরত্ ভেদয় োদক৷ 

সেসব কমকজীবী পভরবার প্রভত্ বের $47,747 ডলাদরর কম (েভে ভববাভিত্ িয় এবং একসাদে টযাক্স িাইল কদর ত্ািদল $53,267 ডলাদরর কম) আয় কদর 

ত্ািদল ত্ারা সদবকাচ্চ $6,242 ডলার সপদত্ পাদর৷ 

পভরবাদরর আয় এবং বযভক্তর বববাভিক ও ভপতৃ্ত্ব/মাতৃ্দত্বর অবস্থার উপর সিরত্ প্রোদির পভরমাণ ভিিক র কদর৷ 

EITC োভব করার জিয, সোেয টযাক্স প্রোিকারীদের অবশ্যই অভজক ত্ আয় োকদত্ িদব এবং অবশ্যই টযাক্স ভরটািক োভখল করদত্ িদব৷ 

EITC সম্পদকক  এবং ভকিাদব আপভি ত্া োভব করদত্ পাদরি সস সম্পদকক  আদরা জািদত্, 311 িম্বদর সিাি করুি অেবা 

www.nyc.gov/eitc ওদয়বসাইট সেখুি৷ 

  

http://www.nyc.gov/eitc
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আবাসি 

আমাি অযাপােক তমতন্টি অবস্থা নিতয় যনি আনম যর্াতিা িমিযায় পনড় োহতল আনম র্ী র্িতে পানি? 

আপিার বাভড়ওয়ালা োদত্ আপিার অযাপাটক দমদির ভকেু সমরামত্ কাজ কদর সেয় এবং ত্াপ ও েরম পাভির বযবস্থা ভিভিত্ কদর সসই োভব জািাদিার অভিকার 

আপিার রদয়দে৷ আইি অিুোয়ী আপিার বাভড়ওয়ালাদক অযাপাটক দমিটি ভিরাপে ও বাসদোেয অবস্থায় রাখদত্ িদব এবং ত্াপ ও েরম পাভি সরবরাদির বযবস্থা 

রাখদত্ িদব৷ 

ত্াপ অেবা েরম পাভি সরবরাি বযবস্থার অপেকািত্ার ভবষদয় অেবা আপিার অযাপাটক দমদি সকাদিা সমরামত্ করা িা িদয় োকদল সস সম্পদকক  সকাদিা 

অভিদোে োদয়র করার জিয 311 িম্বদর সিাি কদর NYC ভডপাটক দমি অব িাউভজং ভপ্রজাদিক শ্ি অযান্ড সডদিলপদমি (Department of Housing 

Preservation and Development)-এর সাদে সোোদোে করুি৷ 

আমাি বানড়ওয়ালা যনি আমাি অনিবািিগে অবস্থা িম্পতর্ক  নিতপােক  র্িতব বতল আমাতর্ হুমনর্ যিয়, োহতল 

র্ী হতব? 

িাড়াটিয়াদক িয়রাভি করা এবং অভিবাসিেত্ অবস্থার কারদণ কাদরা সাদে ভিন্নিাদব আিরণ করা বাভড়ওয়ালার জিয সবআইভি৷ 

আপভি েভে িাড়া ভিয়ভন্ত্রত্ অযাপাটক দমদি বসবাস কদরি, ত্ািদল বাভড়ওয়ালার িয়রাভি সম্পদকক  অভিদোে জািাদত্, (718) 739-6400 িম্বদর ভিউ ইয়কক  

সেট ভডভিশ্ি অব িাউভজং অযান্ড কভমউভিটি ভরভিউয়াল (New York State Division of Housing and Community Renewal)-এর সাদে 

সোোদোে করুি৷  

আপভি েভে িাড়া-ভিয়ভন্ত্রত্-িয় এমি অযাপাটক দমদি বসবাস কদরি, ত্ািদল (212) 306-7500 িম্বদর ভিউ ইয়কক  ভসটি মািবাভিকার কভমশ্ি (New York 

City Human Rights Commission)-এর সাদে সোোদোে করুি৷ 

আনম গৃহহীি হতয় পড়তল র্াতর্ যিাি র্িতে পানি? 

অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ সেদকাদিা বযভক্ত জরুভর আশ্রয় পাওয়ার সোেয৷ 

আপভি েৃিিীি িদয় পড়দল সিায়ত্া সপদত্ (800) 994-6494 িম্বদর NYC ভডপাটক দমি অব সিামদলস সাভিক দসস (Department of Homeless 

Services)-এর সাদে সোোদোে করুি৷  

আবাসি সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয অিুগ্রি কদর সরকাভর সুদোে-সুভবিা (Public Benefits) অংশ্টি সেখুি (পৃষ্ঠা 11)৷ 
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িােভরকত্ব   

র্ািা যুিিাতেি িাগনির্তত্বি জিয আতবিি র্িাি যযাগয? 

একজি বযভক্ত েুক্তরাদের িােভরকদত্বর জিয আদবেি করার সোেয িদবি েভে ভত্ভি: 

 ববি পামকাদিি সরভসদডি িি এবং কমপদক্ষ 18 বের বয়সী িি৷ 

 কমপদক্ষ 5 বের িদর েুক্তরাদে ববি পামকাদিি সরভসদডি ভিদসদব বসবাস কদরি, অেবা েুক্তরাদের সকাদিা িােভরকদক ভবদয় কদর 3 বের িদর 

একদত্র বসবাস কদরি৷ 

 “িাদলা বিভত্ক িভরত্র” সেখাদত্ পাদরি৷ 

 সািারণ ইংদরভজ পড়দত্, বলদত্, ও ভলখদত্ পাদরি এবং েুক্তরাদের সরকার ও ইভত্িাস সম্পদকক  জাদিি৷ 

ভকেু ভকেু প্রবীণ বা প্রভত্বন্ধী বযভক্তদক ইংদরভজ জািার শ্ত্ক  সেদক োড় সেয়া িদত্ পাদর৷ সকাদিা বযভক্তদক ইংদরভজ জািার শ্ত্ক  সেদক োড় সেয়া িদত্ পাদর 

েভে ভত্ভি: 

 50 বের বা ত্ারদিদয় সবভশ্ বয়সী িি এবং েুক্তরাদে 20 বের িদর বসবাস কদরি 

 অথ্বা 55 বের বা ত্ারদিদয় সবভশ্ বয়সী িি এবং েুক্তরাদে 15 বের িদর বসবাস কদরি  

এই সক্ষত্রগুদলাদত্, ত্ারপদরও ঐ বযভক্তদক অবশ্যই েুক্তরাদের ইভত্িাস ও সরকার সম্পদকক  জ্ঞাি সেখাদত্ িদব, ভকন্তু ভত্ভি ত্ার মাতৃ্িাষায় ত্া করদত্ 

পাদরি৷ সকাদিা বযভক্তর মাতৃ্িাষায় পভরিাভলত্ পরীক্ষাগুদলা সমৌভখকিাদব পভরিালিা করা িয়৷ পড়া ও সলখার সক্ষমত্া পরীক্ষা করা িয় িা৷ 

ভকেু ভিভেক ষ্ট প্রভত্বন্ধীত্ব রদয়দে এমি বযভক্তদেরদক ইংদরভজ িাষা এবং েুক্তরাদের ইভত্িাস ও সরকার সম্পভকক ত্ সব পরীক্ষা সেদক অবযািভত্ সেয়া িয়৷ 

িােভরকদত্বর জিয আদবেি করার আদে, িােভরকদত্বর জিয আপিার সোেযত্া ও প্রস্তুভত্ রদয়দে ভকিা ত্া ভিভিত্ করদত্ 

একজি েক্ষ অযাটভিক বা কিসালদটদির সাদে আদলািিা করা গুরুত্বপূণক৷ িােভরকত্ব ও অভিবাসি ভবষয়ক প্রেগুদলা 
সম্পদকক  সিায়ত্া সপদত্ একজি েক্ষ অযাটভিক বা কিসালদটি বাোই করার সক্ষদত্র আপিাদক অবশ্যই অত্যন্ত সত্কক  িদত্ 

িদব৷ অভিবাসিেত্ ভবষদয় খারাপ বা িুল পরামশ্ক সপদল ত্াদত্ ঝুোঁ ভক োদক এবং এর িদল সময় ও টাকা-পয়সা িষ্ট িদত্ 

পাদর, এবং ভকেু ভকেু সক্ষদত্র আদবেিকারীদক বভিষ্কার করা িদত্ পাদর৷  

িাগনির্ত্ব ও অনিবািি নবষয়র্ প্রশ্নগুতলা িম্পতর্ক  আইিিম্মে িহায়ো যপতে, নিম্ননলনিে প্রনেষ্ঠািগুতলাি িাতথ্ 

যযাগাতযাগ র্রুি: 

নিউ ইয়র্ক  ইনমতগ্রশি হেলাইি  

(New York Immigration Hotline) 

(212) 419-3737 অেবা (800) 566-7636 

বাি অযাতিানিতয়শি যিিািাল পযাতিল  

(Bar Association Referral Panel):  

(212) 626-7373  
(বযভক্তেত্ অযাটভিক সখাোঁ জার জিয) 

িিক ািক মযািহাোি যর্ায়ানলশি িি ইনমগ্রযান্টি 

িাইেি (Northern Manhattan 

Coalition for Immigrants Rights, 
NMCIR)  

(212) 781-0355 x305  
(িােভরকদত্বর আদবেিপত্র সম্পদকক  ভবিামূদলয সিায়ত্া পাওয়ার জিয) 
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CUNY নিটিতজিনশপ িাউ! (CUNY 

Citizenship Now!) যর্ন্দ্রিমূহ: 

নিটি র্তলজ ইনমতগ্রশি যিন্টাি  

(Immigration Center at City College) 
North Academic Center, Room 1-206 
160 Convent Avenue 
New York, NY 10031  
(212) 650-6620 
 
হস্টি র্নমউনিটি র্তলজ ইনমতগ্রশি যিন্টাি  

(Immigration Center at Hostos Community College) 
427 Walton Avenue, T-501 
Bronx, NY 10451  
(718) 518-4395 
 
যমিগাি এিািক র্তলজ ইনমতগ্রশি যিন্টাি  

(Medgar Evers College Immigration Center) 
1150 Carroll St., Rm. 226 
Brooklyn, NY 11225  
(718) 270-6292 
 
ফ্লানশং ইনমতগ্রশি যিন্টাি (Flushing Immigration Center) 

39-07 Prince Street, Suite 2B  
Flushing, NY 11354 
(718) 640-9223 
 
ইয়র্ক  র্তলতজ অবনস্থে CUNY ইনমতগ্রশি যিন্টাি  

(CUNY Immigration Center at York College) 
94-20 Guy R. Brewer Blvd. 
Welcome Center Atrium 
Jamaica, NY 11451  
(718) 262-2983 

এর্জি বযনি নর্িাতব যুিিাতেি িাগনির্তত্বি জিয আতবিি র্িতে পাতিি? 

 আতবিি - েভে সকাদিা বযভক্ত মদি কদরি সে ভত্ভি িােভরকদত্বর জিয আদবেি করার সোেয এবং আদবেি করার সক্ষদত্র সকাদিা ঝুোঁ ভক সিই, 

ত্ািদল ত্াদক অবশ্যই েুক্তরাদের  িােভরকত্ব ও অভিবাসি সসবা (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) 

অভিদস একটি আদবেিপত্র (N-400 িরম) ও আদবেদির ভি জমা ভেদত্ িদব৷ 2008 সাল পেকন্ত অভিকাংশ্ বযভক্তর জিয আদবেদির সমাট ভি 

িদলা $680 ডলার৷ আদবেিকারীর আঙু্গদলর োপ সিয়ার জিয USCIS একটি অযাপদয়িদমি সেদব৷ এোড়াও ভিরাপত্তা ঝুোঁ ভক মূলযায়ি করার 

জিয USCIS আদবেিকারীর বযাকগ্রাউন্ড বা পটিূভম সম্পদকক  ত্েন্ত করদব৷ 

 ইন্টািনিউ - আদবেিপত্র জমা সেয়ার পর, USCIS আদবেিকারীর ইিারভিউ সিয়ার জিয একটি সময়সূভি ঠিক করদব৷ ইিারভিউ-এর সময়, ভকেু 

প্রদের উত্তর ভেদয় এবং ভকেু ভিভেক ষ্ট অিুশ্ীলি সম্পন্ন করার মািযদম আদবেিকারীদক অবশ্যই ইংদরভজদত্ েক্ষত্া এবং েুক্তরাদের ইভত্িাস ও 

সরকার সম্পদকক  জ্ঞাি োকার প্রমাণ ভেদত্ িদব৷ 

 শপথ্ গ্রহর্ (Oath and swearing-in) - আদবেিপত্র অিুদমাভেত্ িদল, আদবেিকারীদক অবশ্যই আিুেদত্যর শ্পে (Oath of 

Allegiance) ভিদত্ িদব, ভবদেশ্ী আিুেত্য ও উপাভি ত্যাে করদত্ িদব এবং েুক্তরাদের সংভবিাি ও আইি-কািুদির প্রভত্ সমেকি প্রোি ও 

সসগুদলা রক্ষা করার শ্পে ভিদত্ িদব৷ 
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সকাদিা আদবেিকারীর েভে এমি গুরুত্র প্রভত্বন্ধীত্ব োদক ো ত্ার শ্পদের অেক সবাঝার, অেবা সবাঝার ভবষয়টি জািাদিার সক্ষমত্াদক বািাগ্রি কদর ত্ািদল 

USCIS শ্পে গ্রিদণর শ্ত্ক টি বাে ভেদত্ পাদর৷ 

USCIS িম্পতর্ক  আতিা েথ্য 

যযাগাতযাগ: USCIS ওতয়বিাইে/ইন্টািতিে িানিক ি (িযাচািালাইতজশতিি ইন্টািনিউ-

এি প্রশ্ন, িংবাি, ও USCIS িিমিমূহ) 

www.uscis.gov  

USCIS িযাশিাল র্াস্টমাি িানিক ি (USCIS National Customer Service) 

অনিবািিগে িুতযাগ-িুনবধা ও যিবািমূহ, আতবিতিি অবস্থা, আঙুতলি োপ, যমনিতর্ল 

পিীোি জিয USCIS র্েৃক র্ অিুতমানিে স্থািীয় USCIS-এি অবস্থািিমূহ ও িািাতিি 

েথ্য 

(800) 375-5283 
 

িার্তযাতগ USCIS-এি যযতর্াতিা িিম যপতে (800) 870-3676 

নিবকানচে যিবািমূতহি জিয নিবন্ধি র্িতে, যযাগাতযাগ র্রুি: নিবকানচে যিবা 

(Selective Service) (িযাচািালাইতজশতিি জিয নিবকানচে যিবা আবশযর্) 

(888) 655-1825 
www.sss.gov  

যুিিাতেি এর্জি িেুি িাগনিতর্ি অনধর্াি ও িানয়ত্বিমূহ র্ী র্ী? 

 ভিবকািদি সিাট সেয়া: েুক্তরাে সরকাদরর আইিকািুি ও িীভত্মালা প্রণয়িকারী প্রভত্ভিভিদের ভিবকািদির জিয সিাট সেয়ার অভিকার িােভরকদের রদয়দে৷ 

 বািািীিিাদব ভ্রমণ: িােভরকরা ত্াদের ইিা অিুোয়ী েুক্তরাে সেদড় সেদত্ পাদরি এবং অিয সকাদিা সেদশ্ বসবাস করদত্ পাদরি৷ েীঘক ভেি িদর 

েুক্তরাদের বাইদর বসবাসকারী ববি পামকাদিি সরভসদডিরা ত্াদের আইিসঙ্গত্ েযাটাস িারাদত্ পাদরি৷ 

 পভরবাদরর আদরা সবভশ্ সেদসযর জিয আদবেি করা: পভরবাদরর আদরা সবভশ্ সেসযদক েুক্তরাদে বসবাস করার সুদোে সেয়ার জিয িােভরকরা আদবেি 

করদত্ পাদরি এবং ববি পামকাদিি সরভসদডি িওয়ার জিয ত্াদেরদক েির করদত্ পাদরি৷ এোড়াও িােভরকরা ত্াদের স্বামী/স্ত্রী, িাবালক অভববাভিত্ 

সেদলদমদয়, ও ভপত্ামাত্াদক েীঘকভেি অদপক্ষা িা কদরই েুক্তরাদে ভিদয় আসদত্ পাদরি৷ 

 বভিষ্কার এড়াদিা: িােভরকদেরদক েুক্তরাদে প্রদবশ্ করা সেদক ভবরত্ রাখা োদব িা এবং ত্াদেরদক েুক্তরাে সেদক বভিষ্কার করা োদব িা৷ অত্যন্ত সীভমত্ 

ভকেু পভরভস্থভত্দত্ই সকবল িােভরকরা িােভরকত্ব িারাদত্ পাদরি৷ 

 জুভরর োভয়ত্ব পালি করা: ডাকা িদল আোলদত্ জুভরর োভয়ত্ব পালি করা িােভরকদের োভয়ত্ব৷ 

 সরকাভর অভিদস পে পাওয়া: সািারণত্ ভসটি, সেট, বা সিডাদরল অভিদসর সকাদিা পদে ভিবকাভিত্ িওয়ার জিয, এবং সিডাদরল ও সেট পেকাদয় ভকেু 

সরকাভর িাকভর পাওয়ার জিয েুক্তরাদের িােভরকত্ব আবশ্যক৷   

যুিিাতেি িাগনির্তত্বি জিয আতবিি র্িাি ঝুুঁ নর্গুতলা র্ী র্ী? 

অপরািমূলক কমককাদের বযাকগ্রাউন্ড রদয়দে, সেমি আোলদত্ সোষী সাবযি িদয়দে এমি অভিবাসীরা েুক্তরাদের িােভরকদত্বর জিয আদবেি করার আদে 

একজি েক্ষ অযাটভিকর সাদে পরামশ্ক করা উভিত্৷ ভকেু ভিভেক ষ্ট িরদির অপরািমূলক কমককাদের বযাকগ্রাউন্ড রদয়দে এমি বযভক্তরা বভিষ্কার িওয়ার সোেয এবং 

ত্ারা িােভরকদত্বর জিয আদবেি করার সময় USCIS-এর িজদর পড়দত্ পাদর৷ 

আমাি যির্তিক  যনি যিাষী িাবযস্ত হওয়াি প্রমার্ থ্াতর্ োহতল র্ী হতব? 

িােভরকদত্বর জিয আদবেিকারী সকাদিা বযভক্ত েভে ভিম্নভলভখত্ অপরাদি সোষী সাবযি িদয় োদকি ত্ািদল ভত্ভি বভিষ্কার িওয়ার ঝুোঁ ভকদত্ পড়দত্ পাদরি: 

 বিভত্ক অবক্ষদয়র সাদে সমৃ্পক্ত অপরাি (CIMT)৷ অপরাদির এই সশ্রভণদক বযাখযা করা প্রায়শ্ই কঠিি িদয় োদক৷ এর উোিরদণর মদিয 

রদয়দে, এমি ভকেু অপরাি সেগুদলার জিয িুভর বা প্রত্ারণা করার ইিা োকদত্ িয় (সেমি, িুভর, ভেিত্াই বা ডাকাভত্), ভকেু ভিভেক ষ্ট িামলার 

অপরাি, এবং অভিকাংশ্ সেৌি অপরাি, ত্দব এগুদলাদত্ই সীমাবি িয়৷ 

http://www.uscis.gov/
http://www.sss.gov/
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 আদেয়াস্ত্র বা ধ্বংসাত্মক অস্ত্র সংক্রান্ত অপরাি৷ 

 একবার 30 গ্রাম বা ত্ার কম মাভরজুয়ািা রাখার অপরাি োড়া অিযািয মােকজভিত্ অপরাি৷ 

 পাভরবাভরক অপরাি এবং ভশ্শুদের ভবরুদি অপরাি, োর মদিয রদয়দে পাভরবাভরক সভিংসত্া, বার বার অিুসরণ করা, ভশ্শু ভিপীড়ি, অবদিলা, বা 

পভরত্যাে করা, এবং এসব অপরাদি সোষী সাবযি িওয়ার পর প্রেত্ত ভকেু ভিভেক ষ্ট সুরক্ষা আদেদশ্র (সেওয়াভি বা সিৌজোভর আোলদত্) লঙ্ঘি 

করা, অেবা অদক্টাবর 1, 1996 ত্াভরদখ বা ত্ার পদর সুরক্ষা আদেদশ্র লঙ্ঘি করা৷ 

 অভিকত্র গুরুত্র অপরাি সেমি মােক পািার (োর মদিয োকদত্ পাদর একাভিক মােক রাখার অপরাি), ভকেু সভিংস অপরাি এবং িুভর বা ভেোঁ িদক 

িুভরর অপরাি োর জিয 1 বেদরর আদরাভপত্ বা স্থভেত্ কারাবাদসর রায় সেয়া িয়, কােজপত্র জাল করার ভকেু ভিভেক ষ্ট অপরাি, প্রত্ারণা, প্রবঞ্চিা বা 

টযাক্স িাোঁ ভকর ভকেু ভিভেক ষ্ট অপরাি োর িদল অপরাদির ভশ্কার িওয়া বযভক্তর ক্ষভত্ $10,000 ডলার োভড়দয় োয়, পভত্ত্াবৃভত্ত বযবসার ভকেু ভিভেক ষ্ট 

অপরাি, ভকেু ভিভেক ষ্ট “ভিিদেশ্ী সিারাকারবারীর” অপরাি এবং খুি, িষকণ, বা ভশ্শুদের সেৌি ভিপীড়দির অপরাি৷ 

 ভিভেক ষ্ট অিয ভকেু অপরাি, সেমি জাত্ীয় ভিরাপত্তা ও অভিবাসি-সম্পভকক ত্ অপরাি৷ 

অপিাধমূলর্ র্াজর্তমকি বযার্গ্রাউন্ড থ্ার্তল অনিবািি পাওয়াি যেতত্র র্ী িলািল হতে পাতি এ নবষতয় আতিা েতথ্যি 

জিয, যযাগাতযাগ র্রুি: 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে নিতিন্ডািক 

অযাতিানিতয়শি (New York 

Defenders Association, NYSDA) 
ইনমগ্রযান্ট নিতিন্স প্রতজক্ট (Immigrant 

Defense Project) 

(212) 725-6422 অেবা ত্াদের ওদয়বসাইট  

www.immigrantdefenseproject.org সেখুি 

(এোড়াও ইভমগ্রযাি ভডদিি প্রদজক্ট  (Immigrant Defense Project) 

সিৌজোভর/ অভিবাসিেত্ ভবষদয় এবং অভিবাসি কােককরকরণ-সম্পভকক ত্ অিযািয 
ভবষদয় প্রভশ্ক্ষণ প্রোি কদর৷ সকাদিা প্রভত্ষ্ঠাি বা গ্রুদপর জিয প্রভশ্ক্ষদণর বযবস্থা 

করার অিুদরাি জািাদত্ আপভি ত্াদের সাদে সোোদোে করদত্ পাদরি৷) 

CUNY নিটিতজিনশপ িাউ!  

(CUNY Citizenship Now!) 

(646) 344-7245 

 

  

http://www.immigrantdefenseproject.org/
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আইিসম্মত্ স্থায়ী ভিবাস বা পামকাদিি সরভসদডি  

নর্িাতব এর্জি বযনি আইিিম্মে পামকাতিন্ট যিনিতিন্স (LAWFUL PERMANENT RESIDENCE) 

যপতে পাতিি? 

“গ্রীি কাডক ” িাদম পভরভিত্ আইিসম্মত্ পামকাদিি সরভসদডি পাওয়ার ভকেু সািারণ উপায় এখাদি সেওয়া িদলা: 

 একজি বযভক্তদক পভরবাদরর এমি সকাদিা ঘভিষ্ঠ সেসয েির করদত্ পাদরি ভেভি েুক্তরাদের িােভরক অেবা আইিসম্মত্ পামকাদিি সরভসদডি৷ 

 ভিদয়ােকারীর মািযদম িাকভর-ভিভত্তক ভিসার জিয একজি বযভক্ত আদবেি করদত্ পাদরি৷ 

 একজি বযভক্ত েুক্তরাদের সেট ভডপাটক দমদির মািযদম ডাইিাভসকটি ভিসা লটাভরর মািযদম আদবেি করদত্ পাদরি, ো সুভিভেক ষ্ট ভকেু সেদশ্র 

িােভরকদেরদক সেয়া িয়৷ 

ভকেু মািভবক কারদণও অভিবাসীরা আইিসম্মত্ েযাটাস সপদত্ পাদরি, সেমি েুক্তরাদে সকাদিা অপরাি বা পাভরবাভরক সভিংসত্ার ভশ্কার িদল অেবা এমি 

সকাদিা সেশ্ সেদক আসদল ো ভবপজ্জিক বা সেখাদি মািুষ ভিগ্রদির ভশ্কার িদয় োদক৷ 

সেসব বযভক্ত অপরাদির ভশ্কার িদয়দেি, এই িরদির অপরাদির িদল ভিেকাত্দির ভশ্কার িদয়দেি, এবং অপরাি ত্েদন্ত সরকাভর কমককত্ক াদেরদক সিায়ত্া 

করদত্ ইিুক ত্ারা একটি U ভিসা পাওয়ার সোেয িদত্ পাদর৷ ভিজ সেদশ্ ভিগ্রদির ভশ্কার িদয়দেি এমি ভকেু ভিভেক ষ্ট বযভক্ত রাজনিভত্ক আশ্রয় পাওয়ার 

সোেয িদত্ পাদরি৷ 

সে বযভক্তর প্রদয়াজিীয় কােজপত্র সিই এবং েুক্তরাদে বসবাস করদেি ত্ার ববি েযাটাস পাওয়ার সম্ভাবিা অত্যন্ত কম৷ 

কােজপত্রভবিীি অভিবাসীরা সসই সব বযভক্তদের কাে সেদক অত্যন্ত সত্কক  োকা উভিত্ োরা প্রভত্শ্রুভত্ সেয় সে ত্ারা 

ত্াদেরদক আইিসম্মত্ সরভসদডভি সপদত্ সািােয করদত্ পারদবি এবং অভিবাসিেত্ আদবেদির জিয অেক োভব কদর 
োদক৷ 

আইিসম্মত্ পামকাদিি সরভসদডি সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, (212) 419-3737 বা (800) 566-7636 িম্বদর ভিউ 

ইয়কক  ভিউ অযাদমভরকািস অভিস (Office of New Americans)-এর িটলাইদি সিাি করুি৷ 

আপভি েভে ইদত্ামদিয আইিসম্মত্ পামকাদিি সরভসদডদির জিয আদবেি কদর োদকি এবং আপিার আদবেদির 
িলািল সপদত্ ভবলম্ব িদি বদল মদি কদরি, ত্ািদল আপিার আদবেদির েযাটাস পরীক্ষা করার জিয সিায়ত্া সপদত্ 

আপভি আপিার েুক্তরাদের প্রভত্ভিভি, ইউ.এস. ভসদিটর বা ভিউ ইয়কক  ভসটি সময়দরর অভিস অব ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক 

(Mayor’s Office of Immigrant Affairs)-এ সিাি করদত্ পাদরি৷ 311 িম্বদর কল কদর আপভি এই 

অভিসগুদলার সাদে সোোদোদের িম্বর সংগ্রি করদত্ পাদরি৷ 
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বভিষ্কাদরর উদেযাে স্থভেত্ রাখা 

দ্বশশতব আগমির্ািীতিি জিয বযবস্থা গ্রহর্ স্থনগে  

(DEFERRED ACTION FOR CHILDHOOD ARRIVALS, DACA) 

বশ্শ্দব েুক্তরাদে এদসভেল এমি বযভক্তদেরদক েুক্তরাদে অস্থায়ীিাদব োকার অিুমভত্ ভেদত্ ভবিার ভবিাদের ভবদবিিার সময়সীমা বৃভি করদত্ 2012 সাদল 

সপ্রভসদডি ওবামা একটি ভিবকািী বযবস্থা সঘাষণা কদরদেি৷ বশ্শ্দব আেমিকারীদের জিয বযবস্থা গ্রিণ স্থভেত্ করা (Deferred Action for 

Childhood Arrivals, DACA) িামক এই কােকক্রমটি সকাদিা বযভক্তর ভবরুদি বভিষ্কাদরর উদেযাে ভকেু সমদয়র জিয স্থভেত্ করার সুদোে ভেদয়দে৷ 

DACA-এর আদবেি গ্রিণ করা িদি৷ 

DACA র্ীিাতব র্াজ র্তি? 

 একজি সোেয বযভক্তদক েুক্তরাদে ভত্ি বের োকার অিুমভত্ সেয়, ো িবায়িদোেয৷ 

 েুক্তরাদে কাজ করার অিুমভত্ সেয়৷ 

 োইিাসক লাইদসদির জিয আদবেি করার অিুমভত্ সেয়৷ 

 সসাশ্যাল ভসভকউভরটি িম্বর (Social Security Number)-এর জিয আদবেি করার অিুমভত্ সেয়৷ 

DACA-এি জিয যযাগযোগুতলা র্ী র্ী?  

 সকাদিা বযভক্ত ত্ার 16ত্ম জন্মভেদির আদে েুক্তরাদে প্রদবশ্ কদরদেি৷ 

 ভত্ভি জািুয়াভর 1, 2010 ত্াভরখ সেদক ভিরবভিন্নিাদব েুক্তরাদে বসবাস করদেি৷ 

 জুি 15, 2012 ত্াভরদখ বা ত্ার আদে ত্ার সকাদিা আইিসম্মত্ অভিবাসিেত্ েযাটাস ভেল িা অেবা েৃিীত্ সকাদিা আইিসম্মত্ 

অভিবাসিেত্ েযাটাস বা পযাদরাদলর সময়াে জুি 15, 2012 ত্াভরদখ সশ্ষ িদয় সেদে৷ 

 ভত্ভি বত্ক মাদি সু্কদল আদেি, গ্রযাজুদয়শ্ি সম্পন্ন কদরদেি অেবা িাই সু্কল সম্পন্ন করার সিেপত্র সপদয়দেি, GED অজক ি কদরদেি অেবা 

েুক্তরাদের সকাে োডক  বা সশ্স্ত্র বাভিিী সেদক সম্মাদির সাদে অবযািভত্ সপদয়দেি৷ 

 ভত্ভি সকাদিা গুরুত্র অপরাি, উদেখদোেয সবআইভি কাজ অেবা ভত্ি বা ত্দত্াভিক সবআইভি কাদজ সোষী সাবযি িিভি৷ 

 ভত্ভি জুি 15, 2012 ত্াভরদখ েুক্তরাদে সশ্রীদর উপভস্থত্ ভেদলি৷  

DACA-এি জিয নর্িাতব এর্জি বযনি আতবিি র্িতে পাতিি? 

DACA-এর আদবেিপত্র অেবা িবায়দির আদবেিপত্র সপদত্, এই ওদয়বসাইটটি সেখুি: http://www.uscis.gov/humanitarian/ 

consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca 

DACA-এর জিয আদবেি করদত্ আপিাদক অবশ্যই:  

 আপভি উপদর উভেভখত্ বসবাদসর, অপরাি সম্পভকক ত্ পটিূভমর ও ভশ্ক্ষা ভবষয়ক প্রদয়াজিীয় শ্ত্ক াবভল পূরণ করদেি ত্া প্রমাদণর জিয কােজপত্র 

সংগ্রি করদত্ িদব৷ 

 I-821D আদবেিপত্র এবং I-765 ও I-765WS ওয়াকক শ্ীট পূরণ করদত্ িদব৷  

 $465 ডলার আদবেি ভি সি আদবেিপত্র ও প্রদয়াজিীয় কােজপত্র ডাকদোদে USCIS-এর কাদে পাঠাদত্ িদব৷  

 USCIS-এর সাদে একটি বাদয়াদমট্রিক অযাপদয়িদমি সম্পন্ন করদত্ িদব৷ 

http://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca
http://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca
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র্াগজপত্রনবহীি অনিবািীতিি জিয স্থনগে র্াযকক্রম  

(DEFERRED ACTION FOR UNDOCUMENTED IMMIGRANTS)  

2014 সাদলর িদিম্বর মাদস, সপ্রভসদডি ওবামা সঘাষণা কদরদেি সে, েুক্তরাদে বসবাসরত্ প্রদয়াজিীয় কােজপত্রভবিীি আদরা অদিক অভিবাসীদক 

অবযািভত্ সেয়ার জিয ভত্ভি ভিবকািী কােকক্রম গ্রিণ করদবি৷ েতব, 2015 িাতলি মাতচক ি প্রথ্ম অংশ পযকন্ত, িম্প্রিানিে স্থনগে র্াযকক্রতমি জিয 

USCIS এিিও আতবিিপত্র গ্রহর্ র্িতে িা৷ সম্প্রসাভরত্ স্থভেত্ কােকক্রদমর জিয USCIS আদবেিপত্র গ্রিণ করদে ভকিা অিুগ্রি কদর ত্াদের কাে 

সেদক ত্া সজদি ভিি৷ আপভি 1-800-375-5283 িম্বদর USCIS-এ সিাি করদত্ পাদরি অেবা ত্াদের ওদয়বসাইট 

www.uscis.gov/immigrationaction সেখদত্ পাদরি৷ এই িরদির সুভবিাগুদলা সেয়ার আদেই সসগুদলার জিয আদবেি করদত্ সিায়ত্া করার 

প্রিাবকারী সেদকাদিা বযভক্তর কাে সেদক সাবিাি োকদবি৷ 

নপোমাোি িায়বদ্ধো িম্পনর্ক ে স্থনগে র্াযকক্রম (Deferred Action for Parental Accountability, DAPA) 

DAPA-এর অিীদি, েুক্তরাদের িােভরক বা আইিসম্মত্ পামকাদিি সরভসদডদির সে সব ভপত্ামাত্া জািুয়াভর 1, 2010 ত্াভরখ সেদক েুক্তরাদে উপভস্থত্ 

আদেি, ত্ারা স্থভেত্ কােকক্রদমর জিয সোেয িওয়ার সম্ভাবিা রদয়দে৷  

DAPA-এর জিয USCIS আদবেিপত্র গ্রিণ করদে ভকিা অিুগ্রি কদর ত্াদের কাে সেদক ত্া সজদি ভিি৷ আপভি  

1-800-375-5283 িম্বদর USCIS-এ সিাি করদত্ পাদরি অেবা ত্াদের ওদয়বসাইট www.uscis.gov/ 

immigrationaction সেখদত্ পাদরি৷   

DAPA-এর জিয সোেয িদত্ িদল আপিাদক ভিম্নভলভখত্ মািেেসমূি পূরণ করদত্ িদব: 

 জািুয়াভর 1, 2010 ত্াভরখ সেদক ভিরবভিন্নিাদব েুক্তরাদে বসবাস করদেি৷ 

 িদিম্বর 20, 2014 ত্াভরদখ বা ত্ার আদে জন্মগ্রিণকারী েুক্তরাদের িােভরক বা আইিসম্মত্ পামকাদিি সরভসদডদির মা বা বাবা৷ 

 জিেদণর ভিরাপত্তা বা জাত্ীয় ভিরাপত্তার জিয হুমভক িি৷ 

আপভি েভে কখদিা সগ্রিার িদয় োদকি অেবা পুভলভশ্ সকাদিা ঝাদমলা োদক, ত্ািদল আদবেি করার আদে অবশ্যই একজি ভবেি আইিজীবীর সাদে কো 

বদল সিদবি৷ 

যবআইনি উপনস্থনেি জিয িামনয়র্ োড়  

সপ্রভসদডি ওবামার ভিবকািী কােকক্রদমর িদল, DACA বা DAPA-এর অিীদি সিই এমি কােজপত্রিীি অভিবাসীরাও েুক্তরাদে সবআইভি উপভস্থভত্র জিয 

োড় পাওয়ার সোেয িদত্ পাদরি৷ এই িরদির োদড়র জিয USCIS আদবেিপত্র গ্রিণ করদে ভকিা অিুগ্রি কদর ত্াদের কাে সেদক ত্া সজদি ভিি৷ আপভি 

1-800-375-5283 িম্বদর USCIS-এ সিাি করদত্ পাদরি অেবা ত্াদের ওদয়বসাইট www.uscis.gov/immigrationaction সেখদত্ 

পাদরি৷   

সবআইভি উপভস্থভত্র জিয সামভয়ক োড় পাওয়ার সোেয িদত্ িদল, কােজপত্রভবিীি অভিবাসীদেরদক ভিম্নভলভখত্ মািেেসমূি পূরণ করদত্ িদব৷ 

 কমপদক্ষ 180 ভেি েুক্তরাদে সবআইভিিাদব বসবাস কদরদেি এবং োরা: 

o েুক্তরাদের একজি িােভরদকর পুত্র বা কিযা; এবং 

o আইিসম্মত্ পামকাদিি সরভসদডদির স্বামী/স্ত্রী এবং পুত্র বা কিযা৷ 

আপভি েভে কখদিা সগ্রিার িদয় োদকি অেবা পুভলভশ্ সকাদিা ঝাদমলা োদক, ত্ািদল আদবেি করার আদে অবশ্যই একজি ভবেি আইিজীবীর সাদে কো 

বদল সিদবি৷ 

 

http://www.uscis.gov/immigrationaction
http://www.uscis.gov/immigrationaction
http://www.uscis.gov/immigrationaction
http://www.uscis.gov/immigrationaction
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নর্িাতব প্রস্তুনে নিতে হতব 

ভিম্নভলভখত্ কাজগুদলা করার মািযদম আপভি এখি সেদকই স্থভেত্ কােকক্রদমর জিয আদবেি করার প্রস্তুভত্ সিয়া শুরু করদত্ পাদরি: 

 আপিার পভরিয় এবং েুক্তরাদে আপভি কত্ভেি িদর বসবাস করদেি ত্ার প্রমাণস্বরূপ কােজপত্র সংগ্রি করা শুরু করুি৷ এগুদলার মদিয োকদত্ 

পাদর আপিার পাসদপাটক , জন্মসিে, কিসুযলার আইদডভিভিদকশ্ি, িাকভরর সরকডক , টযাক্স সরকডক , সু্কদলর সরকডক  ও অিযািয কােজপত্র৷ 

 স্থভেত্ কােকক্রদমর আদবেিপত্র জমা সেয়ার জিয প্রদয়াজিীয় ভি USCIS সক সেয়ার জিয প্রস্তুভত্ ভিি৷ 

 ভকেু িাদলামাদির অলািজিক প্রভত্ষ্ঠাি রদয়দে োরা ভবিামূদলয আদবেি প্রভক্রয়ায় সিায়ত্া করদত্ পাদর৷ 

স্থভেত্ কােকক্রম সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয 1-800-375-5283 িম্বদর  USCIS-এ অেবা (212) 419-3737 বা 

(800) 566-7636 িম্বদর ভিউ ইয়কক  ভিউ অযাদমভরকািস অভিস (Office of New Americans)-এর িটলাইদি 

সিাি করুি৷ 

অনিিাবর্হীি অনিবািী নশশু 

ভপত্ামাত্া বা অভিিাবকিীি অভিবাসী ভশ্শুদেরদক েভে অপসারণ বা বভিষ্কাদরর জিয শুিাভিদত্ পাঠাদিা িয়, সসদক্ষদত্র অভিবাসি সংক্রান্ত শুিাভির জিয 

অদপক্ষা করার সময় সিডাদরল আইি অিুোয়ী ত্াদেরদক খাবার-োবার, আশ্রয় ও প্রদয়াজিীয় পভরিেকা প্রোি করদত্ িদব৷  

অনিিাবর্হীি নশশুতিিতর্ যর্াি যর্াি যিবা প্রিাি র্িা হয়? 

েুক্তরাদের স্বাস্থয ও মািব সসবা (Health and Human Service, HHS) ভবিাদের শ্রণােী পুিবকাসি অভিস (Office of Refugee 

Resettlement, ORR) অভিিাবকিীি অভিবাসী ভশ্শুদেরদক সসসব েিরদের ত্ত্ত্বাবিাদি ভেদয় োদক োরা ত্াদের েত্ন সিদব এবং ত্াদের কলযাদণর 

জিয কাজ করদব৷ অভিিাবকিীি ভশ্শুরা েিদরর ত্ত্ত্বাবিাদি োকাকালীি ত্াদের অভিবাসিেত্ মামলা ভিষ্পভত্ত িওয়ার জিয অদপক্ষা করার সময় 

অদিকগুদলা সসবা পাওয়ার সোেয, োর মদিয রদয়দে: 

 স্বাস্থয সসবা  

 সসাশ্যাল সাভিক স সিায়ত্া 

 ভশ্ক্ষামূলক কােকক্রদম প্রদবশ্াভিকার ও সিায়ত্া 

এই সসবাসমূদির বাইদরও, ভিউ ইয়কক  ভসটির অদিক ভসটি, সেট ও অলািজিক সংস্থা অভিিাবকিীি ভশ্শুদের জিয সরাসভর আইভি ও সসাশ্যাল সাভিক স 

সিায়ত্া প্রোি কদর৷  

অভিিাবকিীি িাবালক ভশ্শুদের জিয সিায়ত্া ও সসবা সম্পদকক  সখাোঁ জ ভিদত্, অিুগ্রি কদর (212) 627-2227 িম্বদর 

ভিউ ইয়কক  ইভমদগ্রশ্ি সকায়াভলশ্ি (New York Immigration Coalition)-এর সাদে সোোদোে করুি৷ 

সিায়ত্ার জিয আপভি 311 িম্বদর সিাি কদর ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক সম্পভকক ত্ সময়দরর অভিস (Mayor’s Office of 

Immigrant Affairs)-এর সাদেও সোোদোে করদত্ পাদরি৷    

 



45  রভাটোন ও নাগবেক কর্মবকারে অিংেগ্রহণ 

সিাটোি ও িােভরক কমককাদে অংশ্গ্রিণ 

যিােিাতিি জিয র্ািা নিবন্ধি র্িতে পাতি? 

সকাদিা ভিবকািদি সিাট সেয়ার আদে আপিাদক অবশ্যই সিাট সেয়ার জিয ভিবন্ধি করদত্ িদব৷ সিাটোদির জিয ভিবন্ধি করদত্, আপিাদক অবশ্যই: 

 েুক্তরাদের িােভরক িদত্ িদব 

 ভিবকািদির আদে কমপদক্ষ 18 বের বয়সী িদত্ িদব 

 কমপদক্ষ 30 ভেি িদর ভিউ ইয়কক  ভসটির অভিবাসী ভিদসদব োকদত্ িদব 

 সকাদিা গুরুত্র অপরাদি সোষী সাবযি িদয় কারাোদর বা পযাদরাদল োকদত্ পারদবি িা 

 সকাদিা আোলত্ কতৃ্ক ক মািভসকিাদব অদোেয ভিদসদব ভিিকাভরত্ িদত্ পারদবি িা  

 ভিউ ইয়কক  ভসটির বাইদর সিাটোদির অভিকার োভব করদত্ পারদবি িা 

আপভি েভে একজি ভিবভন্ধত্ সিাটার িি এবং আপিার ঠিকািা পভরবভত্ক ত্ িয়, ত্ািদল ভিউ ইয়কক  সেদটর আইি অিুোয়ী 

আপিাদক ঠিকািা পভরবত্ক ি িওয়ার 25 ভেদির মদিয ভিবকািি সবাডক  (Board of Elections)-সক জািাদত্ িদব৷ 

যিােিাতিি জিয আপনি নর্িাতব নিবন্ধি র্িতবি? 

সিাটোদির জিয ভিবন্ধি করদত্ আপিাদক অবশ্যই একটি সিাটার ভিবন্ধি িরম পূরণ কদর জমা ভেদত্ িদব৷ এই িরমটি ইংদরভজ, েযাভিশ্, িীিা ও সকাভরয়াি 

িাষায় পাওয়া োয়৷ আপভি পূরণকৃত্ ভিবন্ধি িরমটি সশ্রীদর বা ডাকদোদে জমা ভেদত্ পাদরি৷ 

নিবন্ধি িিম যপতে, আপনি http://vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml ওতয়বিাইে যথ্তর্ এর্টি িিম িাউিতলাি 

র্তি নিতে পাতিি, (866) 868-3692 িম্বতি যিাি র্িতে পাতিি অথ্বা NYC-এি নিবকাচি যবাতিক ি  এর্টি অনিতি যযতে পাতিি: 

প্রধাি অনিি 32 Broadway, 7th Floor 
New York, NY 10004 
(212) 487-5300 

মযািহাোি 200 Varick Street, 10th Floor 
New York, NY 10014 
(212) 886-2100 

ব্রংক্স 1780 Grand Concourse, 5th Floor 
Bronx, NY 10457 
(718) 299-9017 

ব্রুর্নলি 345 Adams Street, 4th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
(718) 797-8800 

কুইন্স 126-06 Queens Boulevard 
Kew Gardens, NY 11415 
(718) 730-6730 

স্টযাতেি আইলযান্ড 1 Edgewater Plaza, 4th Floor 
Staten Island, NY 10305 
(718) 876-0079 
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আপিাদক ভিবকািদির কমপদক্ষ 25 ভেি আদে অবশ্যই আপিার সিাটার ভিবন্ধি িরমটি িাদত্ িাদত্ জমা ভেদত্ িদব অেবা ডাকদমাির সংেুক্ত কদর পাঠাদত্ 

িদব৷ 

আপভি েভে পড়দত্ িা পাদরি, ত্ারপদরও অিয কাদরা সািােয ভিদয় িরম পূরণ করার মািযদম আপভি ভিবন্ধি করদত্ পাদরি৷ আপভি েভে ভিদজর িাম স্বাক্ষর 

করদত্ িা পাদরি, ত্ািদল স্বাক্ষদরর ঘদর “X” ভিহ্ন ভেি এবং িলিিামার ঘদর একজি সাক্ষীর স্বাক্ষর ভিি৷ 

সিাটার ভিবন্ধি িরম পূরণ করার পর, আপভি সসটি: 32 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10004 ঠিকািায় 

অবভস্থত্ ভিবকািি সবাদডক র (Board of Elections) প্রিাি অভিদস ডাকদোদে পাঠাদত্ পাদরি বা সশ্রীদর জমা ভেদত্ 

পাদরি৷ অেবা আপভি সে বদরাদত্ বসবাস কদরি সসখািকার ভিবকািি সবাদডক র অভিদস সশ্রীদর ভেদয় জমা ভেদত্ পাদরি৷ 

আপনি যর্াথ্ায় যিাে যিতবি? 

আপভি সিাট সেয়ার জিয ভিবন্ধি করার পর, আপভি সকাোয় সিাট ভেদত্ পারদবি ত্া জাভিদয় ভিবকািি সবাডক  আপিাদক একটি ভবজ্ঞভি পাঠাদব৷ আপভি 

সকাোয় সিাট ভেদত্ পারদবি ত্া জািদত্ আপভি (212) VOTE-NYC (212-868-3692) িম্বদর সিাি করদত্ পাদরি৷ ভিবকািদির ভেি সকাল 

6:00টা সেদক রাত্ 9:00টা পেকন্ত সিাটগ্রিণ িালু োদক৷ 

অযাবতিনন্ট বযালে (অিুপনস্থে বযনিি জিয বযালে)-এি মাধযতম আপনি নর্িাতব যিাে নিতে পাতিি? 

আপিার সপশ্া, বযবসা, সলখাপড়া, ভ্রমণ, কারাবাস (গুরুত্র অপরাদি সোষী সাবযি িওয়া োড়া), অসুস্থত্া, প্রভত্বন্ধীত্ব, িাসপাত্াদল িভত্ক  োকা, বা 

েীঘকদময়ােী পভরিেকা সকদন্দ্র অবস্থাি করার কারদণ আপভি ভিবকািদির ভেি সিাটদকদন্দ্র সেদত্ িা পারদল, অযাবদসভি বযালদটর মািযদম সিাট ভেদত্ পাদরি৷ 

অযাবদসভি বযালদটর মািযদম সিাট সেয়ার জিয, আপভি: 

 সশ্রীদর সিাট ভেদত্ পাদরি: আপিার ভিবকািি সবাদডক র বদরা অভিদস ভেদয় ভিবকািি শুরুর 32 ভেি আদে সেদক শুরু কদর ভিবকািদির ভেি পেকন্ত 

সিাট ভেদত্ পারদবি৷ আপভি সসামবার সেদক শুক্রবার সকাল 9:00টা সেদক ভবদকল 5:00টা পেকন্ত এবং ভিবকািদির ভেি সন্ধযা 9:00টা পেকন্ত 

এবং ভিবকািদির ভেদির আদের উইদকদন্ড সিাট ভেদত্ পারদবি৷ 

 ডাকদোদে সিাটোি: একটি অযাবদসভি বযালদটর আদবেিপদত্রর জিয অিুদরাি জািাি এবং সসটি জমা ভেি৷ এই আদবেিপত্রটি ইংদরভজ, 

েযাভিশ্, িীিা ও সকাভরয়াি িাষায় পাওয়া োয়৷ আপভি এই আদবেিপত্রটি জমা সেয়ার পর, আপভি একটি অযাবদসভি বযালট পাদবি ো আপভি 

সিাট সেয়ার জিয বযবিার করদত্ পারদবি৷ 

অযাবদসভি বযালদটর আদবেিপদত্রর জিয অিুদরাি জািাদত্: আপিার কাদে একটি আদবেিপত্র ডাকদোদে পাঠাদিার অিুদরাি 

জািাদত্ (212) VOTE-NYC (868-3692) িম্বদর সিাি করুি৷ http://www.vote.nyc.ny.us/html 

/voters/absentee.shtml ওদয়বসাইট সেদক ডাউিদলাড কদর ভিি অেবা আপিার বদরাদত্ অবভস্থত্ ভিবকািি সবাদডক র 

অভিদস োি৷ 

 অযাবদসভি বযালদটর আদবেিপত্র পূরণ করার জিয আপিাদক অবশ্যই শুিুমাত্র িীল বা কাদলা কলম বযবিার করদত্ িদব৷ 

 আপভি আদবেিপত্রটি িযাক্স করদত্ পারদবি িা৷ এটি আপিাদক অবশ্যই শুিুমাত্র ডাকদোদে বা সশ্রীদর জমা ভেদত্ িদব৷ 

আপভি অযাবদসভি বযালট সম্পন্ন করার পর, সশ্রীদর জমা ভেদল ভিবকািদির ভেি সিাটগ্রিণ সশ্ষ িওয়ার আদে ভিবকািি সবাদডক র (Board of Elections) কাদে 

জমা ভেদত্ িদব অেবা ডাকদোদে পাঠাদল কমপদক্ষ ভিবকািদির আদের ভেি ডাকদমাির েুক্ত কদর ভিবকািি সবাদডক র কাদে পাঠাদত্ িদব৷ ভিবকািি সশ্ষ িওয়ার পর 

সদবকাচ্চ 7 ভেদির মদিয এটি ভিবকািি সবাদডক র কাদে সপৌোঁোদত্ িদব৷ 

http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/absentee.shtml
http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/absentee.shtml
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আপভি েভে স্থায়ীিাদব অসুস্থ বা প্রভত্বন্ধী িি এবং সিাট সেয়ার জিয ভিবকািি সকদন্দ্র সেদত্ িা পাদরি, ত্ািদল আপভি প্রভত্টি ভিবকািদির জিয স্বয়ংভক্রয়িাদব 

অযাবদসভি বযালট পাঠাদিার জিয অিুদরাি জািাদত্ পাদরি৷ 

জরুনি অযাবতিনন্ট বযালতেি মাধযতম আপনি নর্িাতব যিাে যিতবি? 

েভে ডাকদোদে অযাবদসভি বযালট পাওয়ার জিয আদবেি করার সময়সীমা সশ্ষ িদয় োয় এবং সকাদিা দুঘকটিা অেবা িঠাৎ অসুস্থত্াজভিত্ কারদণ ভিবকািদির 

ভেি আপভি সিাটদকদন্দ্র সেদত্ িা পাদরি, ত্ািদল অযাবদসভি বযালদটর জিয আদবেিপত্র এবং অযাবদসভি বযালট গ্রিণ করার জিয আপভি অিুদমােিপত্রসি 

একজি প্রভত্ভিভি পাঠাদত্ পাদরি এবং ভিবকািদির ভেি রাত্ 9:00টার মদিয এই দু’টি কােজ আপিার ভিবকািি সবাদডক র বদরা অভিদস সিরত্ ভেদত্ পাদরি৷ 

যিাোি নহতিতব আমাি র্ী র্ী অনধর্াি িতয়তে? 

 েংক্স, ব্রুকভলি ও কুইদির ভকেু ভিভেক ষ্ট সিাট সকদন্দ্র েযাভিশ্, িীিা, সকাভরয়াি, ভিভে, বা বাংলা িাষায় অিুবাে অেবা সোিাষীর জিয অিুদরাি 

করার ও ত্া পাওয়ার অভিকার ভিবভন্ধত্ সব সিাটাদরর রদয়দে৷ সেসব উপকরণ েযাভিশ্, িীিা, ভিভে, বাংলা বা সকাভরয়াি িাষায় পাওয়া সেদত্ 

পাদর সসগুদলার মদিয কদয়কটি িদলা বযালট, সিাটার ভিবন্ধি িরম, সিাট সেয়ার প্রভক্রয়া সম্পভকক ত্ ভিদেক ভশ্কা, এবং সিাদটর অিযািয উপকরণ৷ 

এোড়াও, ভকেু ভকেু সিাটদকদন্দ্র এমি ভিবকািি কমী োকদত্ পাদরি োরা রুশ্, সিভশ্য়াি ভক্রওল, বাংলা অেবা উদুক িাষায় কো বলদত্ পাদরি 

এবং ত্েয অিুবাে অেবা বযাখযা করদত্ সিায়ত্া করদত্ পাদরি৷ 

 প্রভত্বন্ধী সিাটারদের সিাটোদি সিায়ত্া করার জিয ভকেু ভিভেক ষ্ট সিদোভেত্া পাওয়ার অভিকার রদয়দে৷ 

 আপভি সিাটিং সমভশ্ি বযবিাদরর পিভত্ সম্পদকক  জািদত্ িাইদত্ পাদরি৷ 

 আপিাদক সিাট ভেদত্ সািােয করার জিয আপভি আপিার ভিদয়ােকারী অেবা ইউভিয়দির প্রভত্ভিভি োড়া অিয সে কাউদক আপিার সাদে কদর 

বুদে ভিদয় সেদত্ পারদবি৷ 

 আপভি েভে ভিবন্ধি কদর োদকি ভকন্তু সিাটার ভিবন্ধি ত্াভলকায় আপিার িাম িা আদস অেবা আপিার স্বাক্ষর পাওয়া িা োয়, ত্ািদলও আপভি 

আপিার সিাটদকদন্দ্র অযাভিদডভিট বযালদটর মািযদম সিাট ভেদত্ পারদবি৷ 

আপিার ভিবকািি সকন্দ্র সম্পদকক  ত্েয সপদত্ অেবা ভিবকািদির ভেি সিাট ভেদত্ আপিার সকাদিা সমসযা িদল, সেমি আপিাদক 
সপপার বযালট ভেদত্ অস্বীকার করা িদল অেবা অিয সকািিাদব সিাট ভেদত্ বািা সেয়া িদল, আপভি  

(212) 349-6460 িম্বদর NYPIRG-এ সিাি করদত্ পাদরি অেবা (212) 487-5400 িম্বদর ভিবকািি সবাদডক র সাদে 

সোোদোে করদত্ পাদরি৷ 

আনম যিাে যিয়াি িময় নর্ পনিচয়পত্র (IDENTIFICATION) যিিাতে হতব? 

ভকেু ভিভেক ষ্ট িতু্ি সিাটার সিাট ভেদত্ আসার পর ত্াদের পভরিয়পত্র সেখাদিার প্রদয়াজি িদত্ পাদর৷ সেসব সিাটার ডাকদোদে জািুয়াভর 1, 2003 

ত্াভরদখ বা ত্ার পদর ভিবন্ধি কদরদেি ভকন্তু ভিবন্ধদির আদবেদির সাদে আইভড সেিভি ত্াদেরদক ভিউ ইয়দকক  সিডাদরল ভিবকািদি প্রেমবার সিাট সেয়ার 

সময় পভরিয়পত্র সেখাদত্ িদব৷ এই িরদির সিাটাররা সিাটদকদন্দ্র সেখাদিার জিয ভিম্নভলভখত্ িরদির পভরিয়পত্র গ্রিণদোেয: 

 োইিাসক লাইদসি অেবা ভডপাটক দমি অব সমাটর সিভিদকলস (Department of Motor Vehicles)-এর িি-োইিার িদটা আইভড 

কাডক  বা অিযািয সাম্প্রভত্ক ও ববি েভবেুক্ত পভরিয়পত্র 

 সাম্প্রভত্ক ইউটিভলটি ভবল, বযাংক সেটদমি, সরকাভর সিক, সপ-সিক, বা অিয সকাদিা সরকাভর কােজপদত্রর কভপ সেখাদি সিাটাদরর িাম ও 

ঠিকািা সলখা রদয়দে৷ 

েভে সকাদিা সিাটাদরর কাদে প্রদয়াজিীয় পভরিয়পত্র িা োদক, ত্ািদলও ত্ারা ত্াদের ভিবকািি সকদন্দ্র কােদজর 

(অযাভিদডভিট) বযালট বযবিার কদর সিাট ভেদত্ পারদবি৷ 
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নিবকাচি িম্পতর্ক  আমাি র্ী র্ী জািা প্রতয়াজি? 

সািারণত্ দুই িরদির ভিবকািি অিুভষ্ঠত্ িদয় োদক: প্রাইমাভর ভিবকািি (Primary Elections) ও সািারণ ভিবকািি (General Elections)৷ ভিউ 

ইয়দকক , সািারণ ভিবকািদির আদে প্রাইমাভর ভিবকািি অিুভষ্ঠত্ িদয় োদক৷ 

প্রাইমাভর ভিবকািি িদলা এমি একটি ভিবকািি সেখাদি সকাদিা একটি ভিভেক ষ্ট েদল ভিবন্ধি করা সিাটাররা সািারণ ভিবকািদির জিয েলীয় প্রােী ভিবকািি কদর 

োদকি৷ এই ভিবকািিটি সািারণত্ সিডাদরল প্রােীদের জিয জুি মাদস এবং সেদটর প্রােীদের জিয সসদিম্বর মাদস অিুভষ্ঠত্ িদয় োদক৷ শুিুমাত্র সকাদিা 

রাজনিভত্ক েদল ভিবভন্ধত্ সিাটাররা ঐ েদলর প্রাইমাভর ভিবকািদি অংশ্গ্রিণ করদত্ পাদরি৷   

সািারণ ভিবকািি অিুভষ্ঠত্ িদয় োদক িদিম্বর মাদস, োর মািযদম সপ্রভসদডি, েিিকর, কংদগ্রস সেসয, সময়র, কাউভিদলর সেসয এবং অিযািয প্রভত্ভিভিরা 

ভিবকাভিত্ িদয় োদকি৷ সািারণ ভিবকািদি সেদকাদিা ভিবভন্ধত্ সিাটার সিাট ভেদত্ পাদরি৷ অদিকগুদলা রাজনিভত্ক েদলর প্রােী সািারণ ভিবকািদি প্রভত্িভিত্া 

কদর োদকি৷ 

আনম নর্িাতব আমাি র্নমউনিটিতে বা িির্াতিি িাতথ্ িমৃ্পি হতে পানি? 

 সকাদিা ব্লদকর সংেঠি, িােভরক সংেঠি বা অলািজিক সংেঠদির মত্ কভমউভিটি গ্রুদপ সোে ভেি৷ 

 আপিার স্থািীয় কভমউভিটি সবাদডক  অংশ্গ্রিণ করুি বা অযাপদয়িদমি সিদয় ভিি, অেবা কভমউভিটির সমসযা ভিদয় আপিার উদিদের ভবষয়গুদলা 

সবাদডক র সামদি তু্দল িরুি৷ আদরা ত্দেযর জিয, ভিদি সেখুি৷ 

 আপিার মিোর সমসযা সম্পদকক  পুভলশ্দক জািাদত্ আপিার স্থািীয় পুভলশ্ ভপ্রভসংক্ট কাউভিল (police precinct council)-এর সেসয 

সিাি৷ 

 আপিার কভমউভিটির জিয সকাি সকাি প্রদয়াজি ও সপ্রাগ্রামগুদলা সবদিদয় সবভশ্ গুরুত্বপূণক ত্া ভসটির কমককত্ক াদেরদক বলার জিয ভডপাটক দমি 

অব ইয়েু অযান্ড কভমউভিটি সডদিলপদমি (Department of Youth and Community Development)-এর জিয আপিার 

সিইবারহুড অযাডিাইজভর সবাডক  (Neighborhood Advisory Board)-এ অংশ্ ভিি অেবা অযাপদয়িদমি সিদয় ভিি৷ 

 সকাদিা রাজনিভত্ক প্রিারণায় সস্বিাদসবী ভিদসদব কাজ করুি, ভবদক্ষাি সমাদবদশ্ অংশ্গ্রিণ করুি, অেবা ভিবকাভিত্ কমককত্ক াদের কাদে ভলখুি 

বা ত্াদেরদক সিাি করুি৷ 

 অবভিত্ োকুি: আপিার বনু্ধবান্ধব ও প্রভত্দবশ্ীদের সাদে কো বলুি, সংবােপত্র পড়িু, এবং আপিার কভমউভিটি, ভসটি, সেট, ও জাভত্র জিয 

সবদিদয় গুরুত্বপূণক ভবষয়গুদলা সম্পদকক  জািুি৷ 

 আপিার ভিবকাভিত্ কমককত্ক ারা ভিবকাভিত্ িওয়ার পর কী করদেি সস ভবষদয় মদিাদোে ভেি; ত্ারা ভিবকািিী প্রিারণার সময় সে প্রভত্শ্রুভত্গুদলা 

ভেদয়ভেদলি সসগুদলা বািবায়ি করার ভবষয়টি ভিভিত্ করুি৷ আপিার প্রভত্ভিভিদের সাদে আপিার মত্ামত্ সশ্য়ার করুি এবং ত্াদের কাদে 

সািােয িাি৷ 

র্নমউনিটি যবািক  র্ী এবং আনম নর্িাতব িমৃ্পি হতে পানি? 

কভমউভিটি সবাডক  িদলা স্থািীয় প্রভত্ভিভিত্বশ্ীল সংেঠি সেগুদলা বদরা সপ্রভসদডি কতৃ্ক ক ভিেুক্ত 50 জি অদবত্িিুক সেসয িারা েঠিত্, োর মদিয অদিকক 

সেসয মদিািীত্ িদয় োদক ভসটি কাউভিদলর সেসযদের িারা, োরা কভমউভিটি ভডভিদক্টর প্রভত্ভিভিত্ব কদরি৷ ভসটিদত্ 59টি কভমউভিটি সবাডক  আদে৷ 

কভমউভিটি সবাদডক র সেসযদেরদক অবশ্যই ত্াদের প্রভত্ভিভিত্ব করা কভমউভিটি ভডভিদক্ট বসবাস করদত্ িদব, িাকভর করদত্ িদব, অেবা সসখাদি অিয সকাদিা 

উদেখদোেয স্বােক োকদত্ িদব৷ 

কভমউভিটি সবাডক গুদলা মাদস একবার ভমটিং কদর৷ সবাদডক র ভমটিংগুদলা সবার জিয উনু্মক্ত, এবং প্রভত্টি ভমটিং-এর একটি অংশ্ জিেদণর মত্ামত্ সশ্ািার জিয 

সংরভক্ষত্ রাখা িয়৷ এোড়াও, সবাডক গুদলা ভসটির বাদজট, জভম বযবিার, এবং অিযিয গুরুত্বপূণক সমসযা সম্পদকক  কভমউভিটির সেসযদেরদক ত্াদের মত্ামত্ 

প্রকাশ্ করার সুদোে সেয়ার জিয ভিয়ভমত্িাদব েণ শুিাভির আদয়াজি কদর োদক৷ 
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কভমউভিটিদত্ অভিকাংশ্ ভমউভিভসপযাল িযাভসভলটির অবস্থাি ভিিকারণ এবং জভম বযবিাদরর অিযািয ভবষয় ভিদয় কভমউভিটি সবাডক গুদলার সাদে পরামশ্ক করা িয়৷ 

ত্ারা ত্াদের কভমউভিটির প্রবৃভি ও কলযাদণর জিয ত্াদের ভিজস্ব পভরকল্পিাও িালু করদত্ পাদর৷ সসইসাদে, NYC সজাভিং ভবভিমালায় পভরবত্ক ি করা সম্পভকক ত্ 

সেদকাদিা আদবেি পেকাদলািিা করার জিয অবশ্যই সবাদডক র কাদে আসদত্ িয়, এবং এই আদবেিগুদলার বযাপাদর িূড়ান্ত ভসিান্ত সিয়ার সময় সবাদডক র অবস্থাি 

ভবদবিিা করা িয়৷ 

কভমউভিটি সবাডক গুদলা ত্াদের ভিদজদের মিোর প্রদয়াজিগুদলা মূলযায়ি কদর, সসগুদলার প্রভত্ মদিাদোে সেয়ার জিয ভসটির বাদজদট সুপাভরশ্ কদর, এবং 

ভসটির সংস্থাগুদলার সাদে সাক্ষাৎ কদর৷ 

আপিার বদরার সকাদিা কভমউভিটি সবাদডক র সাদে ভকিাদব সমৃ্পক্ত িওয়া োয় অেবা সসখাদি মদিািীত্ িওয়া োয় সস সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, অিুগ্রি 

কদর ভিদি উভেভখত্ আপিার বদরার সপ্রভসদডদির অভিদসর সাদে সোোদোে করুি৷ 

আপিাি বতিা যপ্রনিতিতন্টি অনিতিি িাতথ্ যযাগাতযাগ র্রুি 

ব্রংক্স  

রুতবি নিয়াজ জুনিয়ি 

বতিা যপ্রনিতিন্ট 

851 Grand Concourse, 3rd Floor 
Bronx, N.Y. 10451 
(718) 590-3500 
http://bronxboropres.nyc.gov/ 

ব্রুর্নলি  

এনির্ এল. অযািামি 

বতিা যপ্রনিতিন্ট 

209 Joralemon Street 
Brooklyn, N.Y. 11201 
(718) 802-3700 
http://www.brooklyn-usa.org/ 

মযািহাোি  

যগইল এ. যব্রয়াি 

বতিা যপ্রনিতিন্ট 

1 Centre Street, 19th Floor 
New York, N.Y. 10007 
(212) 669-8300 
http://manhattanbp.nyc.gov/html/home/home.shtml 

কুইন্স  

যমনলন্ডা র্ােজ 

বতিা যপ্রনিতিন্ট 

120-55 Queens Blvd. 
Kew Gardens, N.Y. 11424 
(718) 286-3000 
http://queensbp.org/ 

স্টযাতেি আইলযান্ড  

যজমি এি. ওতিা 

বতিা যপ্রনিতিন্ট 

10 Richmond Terrace, Room 120 
Staten Island, N.Y. 10301 
(718) 816-2000 
http://www.statenislandusa.com/ 

 

http://bronxboropres.nyc.gov/
http://www.brooklyn-usa.org/
http://manhattanbp.nyc.gov/html/home/home.shtml
http://queensbp.org/
http://www.statenislandusa.com/
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সিাক্তা ও আভেকক অভিকার 

বযাংর্ অযার্াউন্ট যিালাি জিয এর্জি বযনিি নর্ যিাশযাল নিনর্উনিটি িম্বি প্রতয়াজি? 

অদিক বযাংক ভবভিন্ন িরদির পভরিয়জ্ঞাপক কােজপত্র গ্রিণ কদর সেমি ITIN, েুক্তরাে অেবা ভবদেভশ্ সরকার কতৃ্ক ক ইসুযকৃত্ েভবেুক্ত পভরিয়পদত্রর িম্বর অেবা 

অিয সকাদিা কােজপত্র (সেমি পাসদপাটক  বা কিসুযলার আইদডভিভিদকশ্ি)৷ অভিবাসীদের জিয বযাংভকং বযবস্থায় কিসুযলার আইদডভিভিদকশ্ি কাডক  একটি 

েরকাভর ডকুদমি, কারণ এর মদিয োদক েভব, স্থািীয় ঠিকািা, জন্মস্থাি, এবং একটি অিিয শ্িাক্তকারী িম্বর, ভকন্তু এটি অভিবাসিেত্ অবস্থা প্রকাশ্ কদর িা৷ ভিউ 

ইয়দকক র ভকেু বযাংক কিসুযলার আইদডভিভিদকশ্ি কাডক  গ্রিণ কদর োদক৷ 

র্াগজপত্র-নবহীি অনিবািীিা নর্ ঋর্ নিতে পাতি এবং যক্রনিে বযবহাি র্িতে পাতি? 

িযাোঁ ৷ অদিক বযাংক, সক্রভডট ইউভিয়ি, ও অিয ঋণ ভবত্রণকারীরা সক্রভডট কাডক  ইসুয করদত্ এবং বযভক্তেত্, বযবসাভয়ক ও বন্ধকী ঋণ সেয়ার সক্ষদত্র বযভক্তর করোত্া 

শ্িাক্তকারী িম্বর (Individual Tax Identification Number, ITIN) গ্রিণ কদর োদক৷ ত্ারপর বযাংক, সক্রভডট ইউভিয়ি ও ঋণোত্ারা সক্রভডট ভরদপাটিক ং 

এদজভির কাদে ঋণ এবং ঋণ গ্রিীত্ার ঋণ পভরদশ্াদির ত্েয ভরদপাটক  কদর৷ 

অদিক কারদণই ইভত্বািক সক্রভডট ইভত্িাস বত্ভর করা গুরুত্বপূণক৷ এটি একজি বযভক্তদক স্বল্প সুদে ও অল্প ভি-এর ভবভিমদয় ঋণ সপদত্ সিায়ত্া কদর৷ সসইসাদে, 

ভিদয়ােকারী, বাভড়ওয়ালা, ভবমা সকাম্পাভি, এবং অিযরা সকাদিা বযভক্তদক িাকভর, অযাপাটক দমি বা অিযািয আভেকক সুভবিা সেয়ার ভসিান্ত সিওয়ার সময় সক্রভডট 

ইভত্িাস ভবদবিিা কদর৷ 

িাদলা সক্রভডট ইভত্িাস বত্ভর করা গুরুত্বপূণক৷ সে বযভক্ত ঋণ সিয় বা সক্রভডট কাডক  বযবিার কদর, ত্াদক অবশ্যই ত্ার ঋণ পভরদশ্াি করার এবং সক্রভডট ভরদপাটক  

পরীক্ষা কদর সেখার ভবষয়টি ভিভিত্ করদত্ িদব৷ সক্রভডট ভরদপাটক দক ভিিুক ল করার জিয এদত্ সকাদিা িুলভ্রাভন্ত আদে ভকিা ত্া পরীক্ষা কদর সেখাও গুরুত্বপূণক৷ 

আনথ্কর্ েমোয়ি যর্ন্দ্র (FINANCIAL EMPOWERMENT CENTERS) র্ী? 

স্বল্প-আদয়র বাভসোদেরদক আভেকক সুভস্থভত্ অজক দি সিায়ত্া করার জিয ভিউ ইয়কক  ভসটি েিিকদমি 2008 সাদল এর প্রেম আভেকক ক্ষমত্ায়ি সকন্দ্র িালু কদরদে৷ 

বত্ক মাদি, ভিউ ইয়কক  ভসটির পাোঁ িটি বদরাদত্ই আভেকক ক্ষমত্ায়ি সকন্দ্র রদয়দে৷ এই সকন্দ্রগুদলা ভিউ ইয়কক  ভসটির বাভসোদের জিয উনু্মক্ত এবং ভিম্নভলভখত্ সসবাগুদলা 

প্রোি কদর োদক: 

 অেক বযবস্থাপিা ও বাদজট বত্ভর করা 

 আভেকক পভরকল্পিা  

 সক্রভডট ও সডভবট কাউদিভলং 

 ঋণোত্াদের সাদে কাজ করার সক্ষদত্র সিায়ত্া 

 সাদিযর মদিয বযাংভকং সসবা 

 সরকাভর সুভবিা োিাই 

 অিযািয সসবা ও প্রভত্ষ্ঠাদি সরিার করা 

আভেকক ক্ষমত্ায়দির সক্ষদত্র সিায়ত্া সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, 311 িম্বদর ভডপাটক দমি অব কিজুযমার অযাদিয়াসক-এর আভেকক 

ক্ষমত্ায়ি অভিস (Department of Consumer Affairs Office of Financial Empowerment)-এ সোোদোে 

করুি অেবা http://www.nyc.gov/html/ofe/html/home/home.shtml সেখুি৷ 

http://www.nyc.gov/html/ofe/html/home/home.shtml
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অভিবাসি সম্পভকক ত্ পরামশ্কোত্াদের প্রত্ারণা  
অসািু অভিবাসিেত্ পরামশ্কোত্ারা অভিবাসীদের সাদে প্রত্ারণা করদত্ পাদর এবং ত্াদেরদক ভবপদে সিলদত্ পাদর৷ সেসব বযভক্ত অভিবাসিেত্ সসবা 

সপদত্ িাি, ত্াদের উভিত্ িদলা সিায়ত্া পাওয়ার জিয খুব সাবিাদি অভিবাসিেত্ পরামশ্কোত্া বা অযাটভিক ভিবকািি করা৷ অভিবাসিেত্ ভকেু ভকেু 

পরামশ্কোত্া গ্রািকদক একটি ভিভেক ষ্ট িল এদি সেয়ার ভমেযা ভিিয়ত্া সেয়, প্রত্ারণামূলক ভবজ্ঞাপি সেয় অেবা সসবার জিয অত্যভিক ভি োভব কদর৷ 

অভিবাসীরা এই িরদির অিুশ্ীলদির বযাপাদর সজাে োকা এবং সকাদিা পরামশ্কোত্ার সাদে কাজ করার আদে সখাোঁ জ-খবর কদর সিয়া উভিত্৷  

স্থািীয় আইদির মািযদম অভিবাসীদেরদক প্রত্ারণা সেদক সুরক্ষা সেয়ার জিয ভিউ ইয়কক  ভসটিদত্ অভিবাসিেত্ সিায়ত্া সসবা প্রোিকারী বযভক্ত অেবা বযবসা 

প্রভত্ষ্ঠাদির জিয (আইিজীবী, অলািজিক প্রভত্ষ্ঠাি ও সরকাভর সংস্থা োড়া) ভিম্নভলভখত্ শ্ত্ক গুদলা সমদি িলা আবশ্যক করা িদয়দে: 

 একটি ভলভখত্ িুভক্ত প্রোি করা সেখাদি সব সসবা, গ্রািদকর উপর আদরাভপত্ ভি ও খরদির ত্াভলকা োকদত্ িদব৷ িুভক্তটি অবশ্যই ইংদরভজদত্ এবং 

গ্রািক বুঝদত্ পাদরি এমি একটি িাষায় ভলভখত্ িদত্ িদব৷ 

 গ্রািকদক ভত্ি ভেদির মদিয িুভক্ত বাভত্ল করার এবং সমূ্পণক অেক সিরত্ পাওয়ার সুদোে ভেদত্ িদব৷ 

 ভবজ্ঞাপি ও সাইিদবাডক গুদলাদত্ উদেখ োকদত্ িদব সে এই সসবা প্রোিকারী সকাদিা অযাটভিক িি অেবা সবাডক  অব ইভমদগ্রশ্ি অযাভপলস 

(Board of Immigration Appeals) িারা প্রত্যাভয়ত্ িি এবং ত্ারা সকাদিা আইভি পরামশ্ক ভেদত্ সক্ষম িি৷ সে কয়টি িাষায় সসবা 

প্রোি করা িদয় োদক সাইিদবাডক গুদলা অবশ্যই সস কয়টি িাষায় েশ্কিীয় জায়োয় ঝুভলদয় রাখদত্ িদব৷ 

 গ্রািদকর জিয প্রস্তুত্কৃত্ বা সংেৃিীত্ সব সরকডক  ও কােজপত্র ভত্ি বের সংরক্ষণ করদত্ িদব৷ 

 $50,000 ডলার জামািত্ রাখদত্ িদব৷ 

এোড়াও, অভিবাসিেত্ সসবা প্রোিকারীরা ভিম্নভলভখত্ কাজগুদলা করদত্ পারদবি িা: 

 সরকাভর িরম প্রোি অেবা পূরণ করার জিয ভি আদরাপ করদত্ পারদবি িা৷ 

 সকাদিা সসবা িা ভেদয় সসই সসবার জিয ভি আদরাপ করদত্ পারদবি িা৷ 

 সেসব কােজপত্র জমা সেয়া িদয়দে সসগুদলার কভপ গ্রািকদক ভেদত্ অেবা গ্রািকদক মূল কােজপত্র সিরত্ সেয়ার সক্ষদত্র বযেকত্া সেখাদত্ 

পারদবি িা৷ 

 ইংদরভজ বা অিয সকাদিা িাষায় আইিজীবী অেবা অযাটভিক পেভব বযবিার করদত্ পারদবি িা অেবা অিয এমি সকাদিা ভডভগ্র উপস্থাপি করদত্ 

পারদবি িা োর িদল গ্রািদকর মদিয এমি িারণার জন্ম িদত্ পাদর সে, ঐ বযভক্তর ভবদশ্ষ সপশ্াোভর েক্ষত্া আদে অেবা অভিবাসিেত্ ভবষদয় 

পরামশ্ক সেয়ার জিয ত্ার অিুদমােি আদে৷ 

 আইভি সসবার ভবজ্ঞাপি ভেদত্ বা আইভি পরামশ্ক ভেদত্ পারদবি িা৷ 

 সরকাভর কমককত্ক া বা সংস্থাগুদলার উপর ত্াদের ভবদশ্ষ প্রিাব আদে বদল ইভঙ্গত্ করদত্ অেবা ভিিয়ত্া বা প্রভত্শ্রুভত্ ভেদত্ পারদবি িা, েভে িা সসই 

প্রভত্শ্রুভত্র সকাদিা প্রকৃত্ ভিভত্ত োদক এবং সসই প্রভত্শ্রুভত্ বা ভিিয়ত্া ভলভখত্িাদব সেয়া িয়৷ 

 গ্রািকদক িা জাভিদয় অেবা ত্ার সম্মভত্ োড়াই অভিবাসি অেবা অিয সকাদিা কতৃ্ক পদক্ষর কাদে সকাদিা ত্েয প্রকাশ্ করদত্ অেবা সকাদিা 

িরম বা কােজপত্র জমা ভেদত্ পারদবি িা৷ 
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অনিবািিগে পিামশকিাোতিি প্রোির্া িম্পতর্ক  অনিতযাগ িাতয়ি র্িতে যযাগাতযাগ র্রুি: 

NYC নিপােক তমন্ট অব র্িজুযমাি অযাতিয়ািক  

(NYC Department of Consumer Affairs, DCA)) 

311 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে অযােনিক যজিাতিল  

(New York State Attorney General) 

(800) 771-7755 

ব্রুর্নলি নিনিক্ট অযােনিকি ইনমগ্রযান্ট অযাতিয়ািক যপ্রাগ্রাম  

(Brooklyn District Attorney’s Immigrant Affairs Program) 

(718) 250-3333 

মযািহাোি নিনিক্ট অযােনিকি ইনমগ্রযান্ট অযাতিয়ািক যপ্রাগ্রাম  

(Manhattan District Attorney’s Immigrant Affairs Program) 

(212) 335-3600 

কুইন্স নিনিক্ট অযােনিকি ইনমগ্রযান্ট অযাতিয়ািক যপ্রাগ্রাম  

(Queens District Attorney’s Immigrant Affairs Program)  

(718) 286-6690  

নিউ অযাতমনির্ািি হেলাইি (New Americans Hotline)-এি অনিি  (212) 419-3737 অেবা  

(800) 566-7636 

অনিবািী িহায়ো যিবা র্াযকর্িীর্ির্ আইি  

(IMMIGRANT ASSISTANCE SERVICE ENFORCEMENT ACT) 

2014 সাদল, অভিবাসী সিায়ত্া সসবা কােককরীকরণ আইি সেদটর আইি ভিদসদব স্বাক্ষভরত্ িদয়দে, োর মািযদম ভিউ ইয়কক  সেদট অভিবাসিেত্ সিায়ত্া 

সসবা সপদত্ সদিষ্ট বযভক্তদেরদক িতু্ি কদর ও আদরা শ্ভক্তশ্ালীিাদব আইভি সুরক্ষা সেওয়া িদয়দে৷  

অভিবাসী সিায়ত্া সসবা কােককরীকরণ আইি ভিম্নভলভখত্ ভবষয়গুদলা কদরদে: 

 শুিুমাত্র অযাটভিকরা এবং সবাডক  অব ইভমদগ্রশ্ি অযাভপলস (Board of Immigration Appeals, BIA) িারা অিুদমাভেত্ বযভক্ত বা 

প্রভত্ষ্ঠািগুদলা অভিবাসীদেরদক আইভি সসবা ভেদত্ পারার ভবষয়টি েষ্ট কদরদে৷ 

 অভিবাসিেত্ সিায়ত্া সসবার জিয অিুবাদের প্রদয়াজিদক সজারাদলা কদরদে৷ 

 সাইিদবাডক  ও িুভক্ত সম্পভকক ত্ বাড়ভত্ শ্ত্ক  আদরাপ কদরদে সেগুদলা অভিবাসিেত্ সিায়ত্া সসবা প্রোিকারীদেরদক বািযত্ামূলকিাদব বযবিার 

করদত্ িদব৷ 

 অভিবাসীদের সাদে প্রত্ারণাকারী সলাকজদির জিয সিৌজোভর শ্াভির ভবিাি বত্ভর কদরদে এবং সেওয়াভি শ্াভি বৃভি কদরদে৷ 

 অভিবাসীদের আইভি সসবা, ESOL ও সপৌরিীভত্ বা ভসভিকস িাস, িাকভরর প্রভশ্ক্ষণ ও অিযািয সিায়ত্া সপদত্ সািােয করার জিয একটি 

অভিভসয়াল ভিবকািী এদজভি ভিদসদব ভিউ ইয়কক  সেট অভিস অব ভিউ অযাদমভরকািস (New York State Office of New Americans) 

প্রভত্ষ্ঠা কদরদে৷ 

অভিবাসী সিায়ত্া সসবা কােককরীকরণ আইি এবং অভিবাসী সসবা ও সুরক্ষা সম্পদকক  েভে আপিার সকাদিা প্রে োদক, 

ত্ািদল অিুগ্রি কদর 1 (800)-566-7636 িম্বদর ভিউ অযাদমভরকািস িটলাইি অভিদস সোোদোে করুি৷ 
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মযািহাোি নিনিক্ট অযােনিকি অনিি ইনমগ্রযান্ট অযাতিয়ািক যপ্রাগ্রাম  

(MANHATTAN DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE IMMIGRANT AFFAIRS PROGRAM) 

মযািিাটাি ভডভিক্ট অযাটভিকস অভিদস ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক সপ্রাগ্রাম িামক একটি কমকসূভি রদয়দে ো অভিবাসীদের ভবরুদি করা অপরািগুদলার ভবিাদরর 

উপর মদিাভিদবশ্ কদর োদক৷ সেসব অভিবাসী আইিসম্মত্ সরভসদডভি, িােভরকত্ব, আবাসি, ও িাকভর খুোঁজদেি ত্ারা প্রত্ারণার ভশ্কার িদত্ পাদরি৷ 

অভিবাসিেত্ অবস্থার কারদণ আইি প্রদয়ােকারী সংস্থার সলাকজদির সাদে সিদোভেত্া করদত্ িয় পাি এমি অভিবাসী সি প্রদয়াজিীয় কােজপত্র োকা 

এবং িা োকা অভিবাসী ভিকটিম ও সাক্ষীদেরদক ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক সপ্রাগ্রাম সিদোভেত্া কদর োদক৷ অভিবাসিেত্ অবস্থা ভিভবকদশ্দষ, অভিবাসি ভবষদয় 

প্রত্ারণা, স্কযাম, বা অিযািয অপরাদির ভশ্কার িওয়া বযভক্ত বা সাক্ষী ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক সপ্রাগ্রাম-এ সসই অপরাি সম্পদকক  ভরদপাটক  করদত্ পাদরি৷ 

প্রত্ারণার ভশ্কার িওয়া বযভক্তরা ত্াদের পাওিা অেক পুিরুিার করদত্ পাদরি৷ মযািিাটাি ভডভিক্ট অযাটভিকস অভিদসর িীভত্ িদলা অপরাদির ভশ্কার িওয়া 

বযভক্তর ও সাক্ষীর অভিবাসিেত্ অবস্থা সম্পদকক  অভিবাসি কমককত্ক াদের কাদে ভরদপাটক  িা করা৷ 

মযািিাটাদি সকাদিা প্রত্ারণা বা অিয সকাদিা অপরাদির ভবষদয় ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক সপ্রাগ্রাদম ভরদপাটক  করদত্ অেবা সস 

ভবষদয় ত্েয ভেদত্, সিাি করুি: (212) 335-3600 (অদিক িাষায় সোিাষী রদয়দে)৷ অেবা ভলখুি: Immigrant 

Affairs Program, One Hogan Place, Room 753A New York, NY 10013 

ব্রুর্নলি নিনিক্ট অযােনিকি অনিি ইনমগ্রযান্ট ফ্রি ইউনিে  

(BROOKLYN DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE IMMIGRANT FRAUD UNIT) 
মযািিাটাি ভডভিক্ট অযাটভিকর অভিদস োকা ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক সপ্রাগ্রাদমর মত্ই, অভিবাসী কভমউভিটিগুদলার িাভিোর প্রভত্ মদিাদোে ভেদত্ এবং 

অভিবাসীদের ভবরুদি সংঘটিত্ প্রত্ারণা সেদক ত্াদেরদক সুরক্ষা ভেদত্ ব্রুকভলি ভডভিক্ট অযাটভিক একটি সপ্রাগ্রাম িালু কদরদে৷   

সকাদিা প্রত্ারণা বা অিয সকাদিা অপরাদির ভবষদয় ব্রুকভলদির ইভমগ্রযাি িড ইউভিদট ভরদপাটক  করদত্ অেবা সস ভবষদয় 

ত্েয ভেদত্, সিাি করুি: (718) 250-3333 (অদিক িাষায় সোিাষী রদয়দে)৷  

ইউভিদট ইদমইল করুি: IIFU@BrooklynDA.org অেবা ভলখুি: Immigrant Fraud Unit, 350 Jay 

Street, 16th Floor, Brooklyn, NY 11201 

কুইন্স নিনিক্ট অযােনিকি অনিি ইনমগ্রযান্ট অযাতিয়ািক  ইউনিে  

(QUEENS DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE IMMIGRANT AFFAIRS UNIT) 

অভিবাসীদের ভবরুদি সংঘটিত্ প্রত্ারণা ও সভিংসত্ার মত্ অপরাদির ভবিারকাজ পভরিালিার জিয কুইি ভডভিক্ট অযাটভিকস অভিস 2015 সাদল একটি 

ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক ইউভিট িালু কদরদে৷  

সকাদিা প্রত্ারণা বা অিয সকাদিা অপরাদির ভবষদয় কুইদির ইভমগ্রযাি অযাদিয়াসক ইউভিদট ভরদপাটক  করদত্ অেবা সস 

ভবষদয় ত্েয ভেদত্, সিাি করুি: (718) 286-6690 (অদিক িাষায় সোিাষী রদয়দে) অেবা ভলখুি: Immigrant 

Affairs Unit, 125-01 Queens Boulevard, Kew Gardens, NY 11415 

প্রোির্ামূলর্ নস্কম বা স্কযাতমি নর্েু উিাহির্ 

 লাইদসিিারী অযাটভিক িা িওয়া সদত্ত্বও ভকেু বযভক্ত বা অভিবাসি সসবা প্রোিকারী ভিদজদেরদক অযাটভিক ভিদসদব পভরিয় সেয় এবং আইভি পরামশ্ক 

প্রোি কদর৷ 
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 ভকেু বযভক্ত সিডাদরল অভিবাসি কতৃ্ক পদক্ষর প্রভত্ভিভি িওয়ার িাি কদর এবং ভবদশ্ষ সসবা বা সসবা প্রোদির প্রিাব ভেদয় োদক৷ 

 ভকেু বযভক্ত বা বযবসা প্রভত্ষ্ঠাি অভিবাসীদেরদক িাকভর বা িাকভরর ভিসা সেয়ার প্রভত্শ্রুভত্ সেয়, ো ত্ারা ত্া ভেদত্ পাদর িা৷ 

 ভিমকাণকাদজ জভড়ত্ ভকেু সকাম্পাভি সরকাভর অেকায়দি পভরিাভলত্ প্রদজদক্ট কাজ করার জিয অভিবাসীদেরদক ভিদয়াে কদর, ভকন্তু আইি অিুোয়ী 

ত্াদেরদক উপেুক্ত সবত্ি পভরদশ্াি কদর িা৷ 

 ভকেু ভকেু বযভক্ত িুয়া ভবভিদয়াদের প্রিাব সেয় বা ভপরাভমড ভস্কম পভরিালিা কদর৷ 

 ভকেু ভকেু বযভক্ত িুয়া সসাশ্যাল ভসভকউভরটি কাডক , লাইদসি, পাসদপাটক  ও অিযািয কােজপত্র বত্ভর ও ভবভক্রর সাদে জভড়ত্৷ 

 ভকেু ভকেু বযভক্ত বা বযবসা প্রভত্ষ্ঠাি আবাসি বা অিযািয সসবা প্রোদির প্রিাব কদর ভকন্তু সলাকজদির টাকা-পয়সা িাভত্দয় ভিদয় সটদক পদড়৷ 

যর্াি বযাপাতি িাবধাি হওয়া িির্াি 

 সসসব অভিবাসি সসবা প্রোিকারী োরা আপিাদক বদল সে ত্ারা অভিবাসি কতৃ্ক পদক্ষর সাদে আপিার ভবদশ্ষ বযবস্থা কভরদয় ভেদত্ পারদব৷ 

 “সিাটাভরও” ভবষদয় জাভলয়াভত্৷ এই সেদশ্, খুব ভবরল সক্ষদত্র একজি “সিাটাভরও” একজি অযাটভিক িদয় োদক 

 সসসব সসবা প্রোিকারী োরা অভিবাসি কতৃ্ক পক্ষ বা অিযািয সরকাভর এদজভির কাদে জমা সেয়া মূল কােজপত্র বা িরদমর কভপ সেদব িা অেবা 

সিরত্ সেদব িা৷ 

 সসসব সসবা প্রোিকারী োরা আপিার সম্পদকক  অভিবাসি কতৃ্ক পদক্ষর কাদে ভরদপাটক  কদর সেয়ার হুমভক সেয়৷ 

 শুিুমাত্র-িেে সপদমি গ্রিদণর িীভত্ রদয়দে এমি সসবা প্রোিকারী৷ সেদকাদিা িরদির অেক পভরদশ্াি করার পর ভলভখত্ রভশ্ে ভিদত্ িুলদবি িা৷ 

সকাদিা প্রভত্ষ্ঠাি অেবা প্রভত্ভিভি সবাডক  অব ইভমদগ্রশ্ি আভপলস (Board of Immigration Appeals, BIA) কতৃ্ক ক 
স্বীকৃত্ ভকিা এবং শুিুমাত্র সিডাদরল অভিবাসি আোলদত্ গ্রািদকর প্রভত্ভিভিত্ব করদত্ পাদর ভকিা, সস সম্পদকক  ভিভিত্ 

িদত্, www.usdoj.gov/eoir ওদয়বসাইদট োি এবং “EOIR Legal orientation and Pro Bono 

Program”-এ ভিক করুি এবং ত্ারপর “Recognition & Accreditation” ভলংদক ভিক করুি৷  

সকাদিা বযভক্ত ভিউ ইয়কক  সেদটর লাইদসিিারী অযাটভিক ভকিা সস সম্পদকক  ভিভিত্ িদত্, ভিউ ইয়কক  সেট ইউভিিাদয়ড 

সকাটক  ভসদেম, অযাটভিক সরভজদিশ্ি ইউভিট (New York State Unified Court System, Attorney 

Registration Unit)-এ (212) 428-2800 িম্বদর সিাি করুি অেবা www.nycourts.gov ওদয়বসাইট 

সেখুি৷ 

আইভি ও সামাভজক সসবা প্রোিকারীদের সরিারাদলর জিয ভিউ ইয়কক  সেট অভিস ির ভিউ অযাদমভরকািস  

(Office for New Americans) িটলাইদি (800) 566-7636 িম্বদর সোোদোে করুি৷  

http://www.usdoj.gov/eoir
http://www.nycourts.gov/
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কু্ষদ্র বযবসা প্রভত্ষ্ঠাি  

েুদ্র বযবিা প্রনেষ্ঠাতিি মানলর্িা যর্াথ্া যথ্তর্ িহায়ো যপতে পাতিি? 

NYC নিপােক তমন্ট অব স্মল নবজতিি িানিক ি (Small Business Services, SBS) 

ভিউ ইয়কক  ভসটির স্মল ভবজদিস সাভিক দসস (SBS) ভডপাটক দমি িদলা ভসটি সরকাদরর একটি এদজভি ো, ভিদজদের বযবসা শুরু করদত্ ইিুক এমি মাভলক ও 

উদেযাক্তাদেরদক সরাসভর সিায়ত্া ভেদয় োদক৷ এোড়াও SBS বাভণভজযক ভডভিক্টগুদলাদত্ মিোর উন্নয়িমূলক কাজদক উৎসাভিত্ কদর এবং সংখযালঘু ও 

িারীদের মাভলকািািীি বযবসা প্রভত্ষ্ঠািগুদলাদক ভবভিন্ন িরদির সুদোে প্রোি কদর৷ 

NYC ভবজদিস সলুযশ্ি সসিাসক (NYC Business Solution Centers) ভিউ ইয়কক  ভসটিদত্ বযবসা পভরিালিা ও সম্প্রসারদণ সিায়ত্া করার জিয 

SBS-এর সসবাগুদলাদক প্রভত্টি বদরাদত্ ভিদয় আদস৷ সসবাগুদলার মদিয রদয়দে: 

 বযবসাভয়ক সকাসক ও বযবসাভয়ক পভরকল্পিা ভবষয়ক ভশ্ক্ষা 

 ভবিামূদলয বা িামমাত্র মূদলয সসবা প্রোিকারী আইিজীবীদের মািযদম িুভক্ত ও ভলজসমূদির আইিেত্ ভবষয়গুদলা পেকাদলািিা করা 

 সরকাভর আইি-কািুি বুঝদত্ এবং শ্ত্ক গুদলা পূরণ করদত্ সিায়ত্া করা 

 ত্িভবল সংগ্রদি সিায়ত্া করা, ো ঋণোিকারী শ্িাক্ত করদত্ এবং পযাদকজ ভিদসদব আদবেি করদত্ সািােয কদর 

 ভিদয়ােোদি সিায়ত্া, ো আদে সেদক বাোই করা িাকভর প্রােীদের সরভড পুল (ready pool)-এ প্রদবশ্াভিকার প্রোি কদর 

 সংখযালঘু/িারী-মাভলকািািীি ভবজদিস এিারপ্রাইজ সাটিক ভিদকশ্ি প্রোি করা ো সরকাভর িুভক্তদত্ প্রদবশ্াভিকার ভেদয় োদক 

 প্রভশ্ক্ষদণর জিয অেক ো িতু্ি কাজ শুরু করা কমীদের েক্ষত্ার উন্নভত্ ঘটায় এবং বযবসাভয়ক কােকক্রম পভরিালিার গুণেত্ মাি বৃভি কদর 

 আপিার বযবসা প্রভত্ষ্ঠাদির স্থাি পভরবত্ক ি, সম্প্রসারণ বা মূলিদি উন্নভত্ করার জিয প্রদণােিা প্রোি করা, োর আপিার অেক সাশ্রয় করদত্ পাদর 

NYC নবজতিি িলুযশি যপ্রাগ্রাম (NYC Business Solutions Program)-এি িাতথ্ যযাগাতযাগ র্িতে অথ্বা আতিা 

জািতে, আপনি 311 িম্বতি যিাি র্িতে পাতিি, http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/home/ 

home.shtml ওতয়বিাইে যিিতে পাতিি বা নিতচি যযতর্াতিা এর্টি অনিতি যযতে পাতিি: 

ব্রংক্স  400 East Fordham Road, 7th Floor, Bronx, NY 10458 
(718) 960-7910  সসামবার-শুক্রবার সকাল 9:00টা-ভবদকল 5:00টা 

ব্রুর্নলি  9 Bond Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11201 
(347) 296-8021  সসামবার-শুক্রবার সকাল 9:00টা-ভবদকল 5:00টা 

মযািহাোি (যলায়াি) 79 John Street, 2nd Floor, New York, NY 10038  
(212) 618-8914  সসামবার-শুক্রবার সকাল 9:00টা-ভবদকল 5:00টা 

মযািহাোি (আপাি) 361 West 125th Street, 2nd Floor, New York, NY 10027  
(212) 749-0900 এক্সদটিশ্ি 125   

সসামবার-শুক্রবার সকাল 9:00টা-ভবদকল 5:00টা 

কুইন্স 168-25 Jamaica Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432 
(718) 577-2148  সসামবার-শুক্রবার সকাল 8:30টা-ভবদকল 5:00টা 

স্টযাতেি আইলযান্ড  120 Stuyvesant Place, 3rd Floor, Staten Island, NY 10301 
(718) 285-8400  শুিুমাত্র অযাপদয়িদমদির মািযদম 
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নবজতিি আউেনিচ যিন্টাি (BUSINESS OUTREACH CENTERS, BOCS) 

বযবসা প্রভত্ষ্ঠাদির মাভলকরা ভবজদিস আউটভরি সসিার (Business Outreach Centers, BOCs) িামক কমকসূভি সেদকও সিায়ত্া সপদত্ পাদরি৷ সারা 

ভিউ ইয়কক  জুদড় অবভস্থত্ BOC-গুদলাদত্ বযবসাভয়ক পরামশ্কোত্ারা রদয়দেি োরা আপিাদক অিযািয ভবষয় সি ভিম্নভলভখত্ ভবষয়গুদলাদত্ পরামশ্ক ভেদত্ পাদরি: 

 বযবসা শুরু/সম্প্রসারণ করা 

 ত্িভবল সংগ্রদির বযবস্থা করা 

 বযবসাভয়ক উন্নয়ি পভরকল্পিা 

 বযবস্থাপিা ও আইভি সিায়ত্া 

 লাইদসি ও পারভমট সম্পভকক ত্ ত্েয 

 পদণযর মূলয ভিিকারণ 

নিতচি ঠির্ািায় BOC-এি প্রধাি অনিি ও মযািহাোি অনিতিি িাতথ্ যযাগাতযাগ র্রুি: 

নবজতিি আউেনিচ যিন্টাি যিেওয়ার্ক , ইির্. (Business 

Outreach Center Network, Inc.) প্রধাি অনিি 

85 South Oxford Street, 2nd Floor  
Brooklyn, NY 11217 
(718) 624-9115  
info@bocnet.org 

ব্রংক্স 1231 Lafayette Avenue, 2nd Floor 
Bronx, NY 10474 
(718) 532-2926 
bronxboc@bocnet.org 

কুইন্স 96-11 40th Road, Ground Floor 
Corona, NY 11368 
(718) 205-3773 
queens@bocnet.org 

চায়িাোউি/যলায়াি ইস্ট িাইি নবজতিি আউেনিচ যিন্টাি 

চায়িাোউি মযািপাওয়াি প্রতজক্ট 

70 Mulberry Street, 3rd Floor 
New York, NY 10013 
(212) 571-1692   
chinatown@bocnet.org 

আপাি মযিহাোি নবজতিি আউেনিচ যিন্টাি 

ওয়ানশংেি হাইেি ও ইিউি যিতিলপতমন্ট র্তপকাতিশি 

57 Wadsworth Avenue  
(corner of 176th St) 
New York, NY 10033-7048 
(212) 795-1600  
uppermanhattan@bocnet.org 

এোড়াও BOC-গুদলা ভিম্নভলভখত্গুদলার মািযদম িতু্ি “ভবজদিস অযাদমভরকাি-োইল” ভরভিউভজ মাইদক্রাএিারপ্রাইজ প্রদজদক্টর পৃষ্ঠদপাষকত্া কদর োদক: 

 সোেয শ্রণােী ও আশ্রয়গ্রিণকারীদেরদক সারা ভিউ ইয়কক  জুদড় কু্ষদ্র বযবসা েদড় তু্লদত্ সািােয কদর৷ 

 স্বল্প- ও েীঘককালীি উদেযাক্তা প্রভশ্ক্ষণ, একজদির-জিয-একজি ভিদসদব বযবসাভয়ক পরামশ্ক, ও $15,000 পেকন্ত ঋণ সুভবিা প্রোি কদর৷ 

 ভবদশ্ষ অভিবাসিেত্ েযাটাসিারী বযভক্তদের জিয এর পভরকল্পিা করা িদয়দে, োর মদিয অন্তিুক ক্ত রদয়দে শ্রণােী ও আশ্রয়গ্রিণকারী, ভকউবা ও 

িাইভত্ সেদক আসা বযভক্তরা, ভিদয়ত্িাম সেদক আসা ভকেু অযাদমদরভশ্য়াি, এবং আইিসম্মত্ পামকাদিি সরভসদডি োরা আদে এই 

েযাটাসগুদলার সকাদিাটির অন্তিুক ক্ত ভেল৷ 

mailto:info@bocnet.org
mailto:chinatown@bocnet.org
mailto:uppermanhattan@bocnet.org
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নিতচি ঠির্ািায় িেুি “নবজতিি অযাতমনির্াি-স্টাইল” নিনিউনজ মাইতক্রাএন্টািপ্রাইজ প্রতজতক্টি িাতথ্ যযাগাতযাগ র্রুি: 

BOC যিেওয়ার্ক , ইির্. (718) 624-9115 

স্টযাতেি আইলযান্ড BOC (718) 816-4775 

িাউথ্ ব্রুর্নলি BOC (718) 253-5262 

যমে র্াউনন্সল অি জুনয়শ যপািাটিক   

(Met Council on Jewish Poverty) 

(212) 453-5262 

িযাশিাল আলতবনিয়াি অযাতমনির্াি র্াউনন্সল (DC) (202) 466-6900 

লাগানিক য়া স্মল নবজতিি যিতিলপতমন্ট যিন্টাি 

(LAGUARDIA SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) 

লাোভডক য়া স্মল ভবজদিস সডদিলপদমি সসিার িদলা আদরকটি সংেঠি োরা কু্ষদ্র বযবসা প্রভত্ষ্ঠািগুদলাদক ত্াদের বযবসাভয়ক পভরকল্পিা, অেকায়ি, 

লাইদসদির শ্ত্ক াবভল ও আইি-কািুি সমদি িলা, এবং পণয ও সসবা রিাভি করা সম্পদকক  সািােয করদত্ পাদর৷ 

লাোভডক য়া স্মল ভবজদিস সডদিলপদমি সসিাদরর সাদে ভিদির ঠিকািায় সোোদোে করুি: 30-20 Thomson 

Avenue, Suite B309, Long Island City, NY 11101 (718) 482-5303 laguardia.nyssbdc.org 
(অযাপদয়িদমিগুদলা অিলাইদি বা সশ্রীদর সম্পন্ন করা সেদত্ পাদর)৷ 

ইউ.এি. েুদ্র বযবিা প্রশািি (SMALL BUSINESS ADMINISTRATION, SBA) 

ইউ.এস. কু্ষদ্র বযবসা প্রশ্াসি  (Small Business Administration, SBA) িদলা সিডাদরল সরকাদরর একটি সংস্থা ো কু্ষদ্র বযবসা 

প্রভত্ষ্ঠািগুদলাদক সিায়ত্া প্রোি কদর৷ এটি ভিম্নভলভখত্ সিায়ত্াগুদলা প্রোি কদর: 

 কাভরেভর সিায়ত্া (প্রভশ্ক্ষণ ও পরামশ্ক) 

 আভেকক সিায়ত্া 

 িুভক্ত করার সক্ষদত্র সিায়ত্া 

 দুদেকাে সেদক পুিরুিাদর সিায়ত্া  

 আইি ও ভিয়ম-কািুিগুদলা বুঝদত্ সিায়ত্া 

SBA-এর ভিউ ইয়কক  ভডভিক্ট অভিদসর সাদে সোোদোে করুি: 26 Federal Plaza, Suite 3100, New York, 

NY 10278 (212) 264-4354 বা www.sba.gov/offices/district/ny/new-york 

িংিযালঘু ও িািী-মানলর্ািাধীি এবং িুনবধাবনঞ্চে বযবিা প্রনেষ্ঠািগুতলাতর্ নিটিি িাতথ্ বযবিা র্িতে িহায়ো 

র্িাি জিয র্ী র্ী র্মকিূনচ িতয়তে? 

NYC সাটিক ভিদকশ্ি সপ্রাগ্রাম সংখযালঘু ও িারী-মাভলকািািীি এবং সুভবিাবভঞ্চত্ বযবসা প্রভত্ষ্ঠািগুদলাদক সািােয করার জিয সসবা প্রোদির মািযদম ভসটির 

ক্রয় প্রভক্রয়ায় িযােযত্া ও সামযত্া প্রবিকি কদর৷ সাটিক িাইড বযবসা প্রভত্ষ্ঠািগুদলা িাস, সিটওয়াভকক ং ইদিি, ও লক্ষযাভিমুখী আদবেদির মািযদম 

সোোদোদের অভিকত্র সুদোে ও ত্েয সপদয় োদক৷ 

http://www.sba.gov/ny/ny
http://www.sba.gov/offices/district/ny/new-york
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 িংিযালঘু ও িািী-মানলর্ািাধীি বযবিা প্রনেষ্ঠাি (Minority and Women-owned Business Enterprise, 

M/WBE) র্মকিূনচ 

সসই সব বযবসা প্রভত্ষ্ঠািগুদলার জিয সেগুদলার কমপদক্ষ 51% েুক্তরাদের সসই সব িােভরক বা পামকাদিি সরভসদডদির মাভলকািািীি োরা 

কৃষ্ণাঙ্গ, ভিোভিক, এভশ্য়াি আদমভরকাি অেবা এক বা একাভিক িারীসি ভিভেক ষ্ট সংখযালঘু সোষ্ঠীর সেসয৷ 

 উিীয়মাি বযবিা প্রনেষ্ঠাি (Emerging Business Enterprise, EBE) র্মকিূনচ   

সসই সব বযবসা প্রভত্ষ্ঠািগুদলার মাভলকদের জিয োরা সামাভজক বা অেকনিভত্কিাদব সুভবিাবভঞ্চত্৷ একজি বযভক্তদক অবশ্যই সেখাদত্ িদব সে 

ত্াদক মূলিারার মাভকক ি সমাজ সেদক বার বার বাইদর রাখা িদয়দে এবং এই বজক দির কারদণ ভত্ভি সবািেমযিাদব সামাভজক ও অেকনিভত্ক 

বঞ্চিার ভশ্কার িদয়দেি৷  

 স্থািীয়-নিনত্তর্ বযবিা প্রনেষ্ঠাি (Locally-based Business Enterprise, LBE) র্মকিূনচ 

ভিউ ইয়কক  সেদট বযবসা পভরিালিাকারী সসই সব বযবসা প্রভত্ষ্ঠািগুদলার জিয োদের সোেযত্ার শ্ত্ক াবভলর মদিয অন্তিুক ক্ত রদয়দে, ত্াদের 

কমপদক্ষ 25% কাজ ভিউ ইয়কক  ভসটির অেকনিভত্কিাদব অিুন্নত্ এলাকায় করদত্ িদব অেবা ত্াদের কমীদের কমপদক্ষ 25% অেকনিভত্কিাদব 

সুভবিাবভঞ্চত্ বযভক্ত িদত্ িদব৷   

NYC ভডপাটক দমি অব স্মল ভবজদিস সাভিক দসস (Small Business Services, SBS) এই কমকসূভির সব অংশ্গ্রিণকারীদক প্রত্যাভয়ত্ কদর োদক৷  

সাটিক ভিদকশ্দির জিয আদবেি করা সম্পদকক  আদরা ত্দেযর জিয, িম্বদর NYC ভডপাটক দমি অব স্মল ভবজদিস সাভিক দসস-

এর সাদে সোোদোে করুি অেবা ত্াদের ওদয়বসাইট http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/ 

html/contact/contact.shtml সেখুি৷  

যিন্ডি যিািমযাপ 

সিন্ডর সরাডমযাপ িদলা একটি সামভগ্রক ভিদেক ভশ্কা ো NYC-এর কম্পদরালার স্কট এম. ভিঞ্জার বত্ভর কদরদেি, এটি বযবসায়ীদেরদক ভসটি েিিকদমদির 

সাদে বযবসা করদত্ সািােয কদর৷  ভসটির একজি সিন্ডর ভিদসদব ত্াভলকািুক্ত িওয়া, ক্রয় প্রভক্রয়া সম্পদকক  বুঝদত্ পারা, এবং বযবসা প্রসাদরর জিয সিন্ডর 

সরাডমযাপ একটি পেকায়ক্রভমক ভিদেক ভশ্কা প্রোি কদর৷ প্রভত্টি িাদপ সিন্ডরদের জিয অপভরিােক শ্ত্ক  ও ভবদবিিা করার জিয ত্েয রদয়দে এবং সসইসাদে 

মূলযবাি ত্দেযর ভলংক রদয়দে৷ 

সিন্ডর সরাডমযাপ-এর একটি কভপ পাওয়ার জিয এবং ক্রয় প্রভক্রয়া সম্পদকক  আদরা িাদলািাদব জািার জিয, সিন্ডর সরাডমযাপ-এর ওদয়বসাইট 

http://comptroller.nyc.gov/vendorroadmap/ সেখুি৷ সরাডমযাদপর প্রভক্রয়া সম্পদকক  আপিার সকাদিা প্রে োকদল, আপভি ভসটি 

কম্পদরালাদরর অভিদসর সাদে (212) 669-3916 িম্বদর বা vendorroadmap@comptroller.nyc.gov ইদমইল ঠিকািায় সোোদোে করদত্ 

পাদরি৷ 

এটি সংেঠি, সরকাভর সংস্থা, ও এই পুভিকায় বভণকত্ অিযািয ত্েযসূদত্রর একটি সংকলি ো অভিবাসীদের অদিক িাভিো পূরদণ সািােয করদত্ পাদর৷ এই 

অভিস ও ত্েযসূত্রগুদলা প্রদয়াজদির িরি অিুোয়ী েলিুক্ত করা িদয়দে, এবং এদত্ সোোদোদের ত্েয সংেুক্ত করা িদয়দে৷ 

http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/contact/contact.shtml
http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/contact/contact.shtml
http://comptroller.nyc.gov/vendorroadmap/
mailto:vendorroadmap@comptroller.nyc.gov
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ত্েযসূত্র ভিদেক ভশ্কা 
এটি সংেঠি, সরকাভর সংস্থা, ও এই পুভিকায় বভণকত্ অিযািয ত্েযসূদত্রর একটি সংকলি ো অভিবাসীদের অদিক িাভিো পূরদণ সািােয করদত্ পাদর৷ এই 

অভিস ও ত্েযসূত্রগুদলা প্রদয়াজদির িরি অিুোয়ী েলিুক্ত করা িদয়দে, এবং এদত্ সোোদোদের ত্েয সংেুক্ত করা িদয়দে৷  

িাগনির্ত্ব 

CUNY নিটিতজিনশপ িাউ! (CUNY Citizenship Now!) প্রধাি অনিি: (646) 344-7245 

ইনমতগ্রশি যিন্টািিমূহ ইয়র্ক  র্তলজ (York College) 

Welcome Center Atrium 
94-20 Guy R. Brewer Blvd.  
Jamaica, NY 11451 
(718) 262-2983 
 

ফ্লানশং ইনমতগ্রশি যিন্টাি  

(Flushing Immigration Center)  
39-07 Prince St, Suite 2B 
Flushing, NY 11354 
(718) 640-9223 
 

নিটি র্তলজ ইনমতগ্রশি যিন্টাি  

(City College Immigration Center) 
North Academic Ctr., 1-206,  
160 Convent Ave. 
New York, NY 10031 
(212) 650-6620 
 

CUNY এক্সতপ্রি (CUNY Express)  

560 W. 181st St 
New York, NY 10033 
(212) 568-4692 
 

হস্টি র্নমউনিটি র্তলজ  

(Hostos Community College)  
427 Walton Street, T-501 
Bronx, NY 10451  
(718) 518-4395 
 

র্তলজ অব স্টযাতেি আইলযান্ড, এল যিতরা এবং যহল্প 

যিন্টাতি অবনস্থে প্রতজক্ট হিনপোনলটি ইনমতগ্রশি যিন্টাি 

(College of Staten Island, El Centro and 
Project Hospitality Immigration Center at 
The Help Center) 
514 Bay St. 
Staten Island, NY 10304 
(718) 448-3470 
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িাগনির্ত্ব 

যমিগাি এিািক র্তলজ ইনমতগ্রশি যিন্টাি  

(Medgar Evers College Immigration Center) 
1150 Carroll Street, Room 226 
Brooklyn, NY 11225  
(718) 270-6292 

নমিতর্ৌি যিন্টাি িি র্নমউনিটি অযার্শি ইনমতগ্রশি নলগযাল 

িানিক তিি (MinKwon Center for Community Action 

Immigration Legal Services) 

136-19 41st Ave. 3rd Fl. 
Flushing, NY 11355 
(718) 460-5600  
** সীভমত্ িাষােত্ সুভবিার জিয সসবা 

নিউ ইয়র্ক  নিটি বাি অযাতিানিতয়শি নলগযাল যিিািাল িানিক ি  

(New York City Bar Association Legal Referral 
Service) 

(212) 626-7373 (ইংদরভজ)  

(212) 382-7374 (েযাভিশ্) 

নিউ ইয়র্ক  ইনমতগ্রশি হেলাইি (212) 419-3737 বা (800) 566-7636 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে নিতিন্ডািক অযাতিানিতয়শি ইনমগ্রযান্ট নিতিন্স প্রতজক্ট  

(New York State Defenders Association Immigrant 
Defense Project) 

(212) 725-6422 
www.immigrantdefenseproject.org 

িিক ািক মযািহাোি যর্ায়ানলশ িি ইনমগ্রযান্ট িাইেি, িাগনির্তত্বি 

আতবিি ও পিীোি প্রস্তুনেি জিয নবিামূতলয িহায়ো 

(212) 718-0355 x305 

নিতলনক্টি িানিক ি (888) 655-1825 www.sss.gov  

USCIS র্াস্টমাি িানিক ি (800) 375-5283 বা (800) 870-3676 

USCIS-এর িরমগুদলার জিয ডাকদোদে অিুদরাি জািাি 

www.uscis.gov 

র্িিুযতলেিমূহ http://www.nyc.gov/html/unccp/html/cons
ular/nyc_list.shtml  

 

যিািা ও আনথ্কর্ অনধর্াি 

NYC নিপােক তমন্ট অব র্িজুযমাি অযাতিয়ািক   

(NYC Department of Consumer Affairs, DCA) 

311 www.nyc.gov/consumers  

DCA আনথ্কর্ েমোয়ি অনিি  

(DCA Office of Financial Empowerment) 

311 http://www.nyc.gov/html/ofe/html/ 
home/home.shtml  

মহল্লাি আনথ্কর্ উন্নয়তিি জিয অযািতিাতর্নি প্রর্ল্প  

(Neighborhood Economic Development Advocacy 
Project, NEDAP) 

212-680-5100 

  

http://www.immigrantdefenseproject.org/
http://www.sss.gov/
http://www.uscis.gov/
http://www.nyc.gov/html/unccp/html/consular/nyc_list.shtml
http://www.nyc.gov/html/unccp/html/consular/nyc_list.shtml
http://www.nyc.gov/consumers
http://www.nyc.gov/html/ofe/html/home/home.shtml
http://www.nyc.gov/html/ofe/html/home/home.shtml
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বনহষ্কাি ও আের্ িািা 

ব্রংক্স নিতিন্ডািক (Bronx Defenders) (718) 838-7878 

এনক্সনর্উটিি যেতমনন্স ইউনিে নিউ ইয়র্ক  যস্টে নিনিশি অব পযাতিাল  

(Executive Clemency Unit New York State Division 
of Parole) 

97 Central Avenue 
Albany, NY 12206 

িযানমনলজ িি নফ্রিম (Families for Freedom) (646) 290-5551 

ইনমগ্রযান্ট নিতিন্স প্রতজক্ট (Immigrant Defense Project) (212) 725-6422 

অনিবািি ও র্াস্টমি বলবৎর্ির্ 

(Immigration and Customs Enforcement) 

NY: (212) 264-4213  NJ:  (973)-645-3666 

নলগযাল এইি ইনমতগ্রশি ল’ ইউনিে  

(Legal Aid Immigration Law Unit) 

(212) 577-3456 বুিবার ও শুক্রবার ভবকাদল 

িিক ািক মযািহাোি যর্ায়ানলশ িি ইনমগ্রযান্ট িাইেি  

(Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights) 

(212) 781-0355 x305 

 

পানিবানির্ নিযক ােি 

পানিবানির্ নিযক ােি নবষয়র্ হেলাইি   

(Domestic Violence Hotline) 

(800) 621-HOPE (800) 621-4673 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে নশশু নিপীড়ি নবষয়র্ হেলাইি  

(New York State Child Abuse Hotline) 

(800) 342-3720 

পানিবানির্ নিযক ােতিি নশর্াি হওয়া বযনিতিি জিয NYC-এি 

যিবািমূহ (NYC Services for Domestic Violence 

Victims) 

311  
http://www.nyc.gov/html/ocdv/html/ 
home/home.shtml  

যিি হিাইজি পানিবানির্ নিযক ােি নবষয়র্ হেলাইি  

(Safe Horizon Domestic Violence Hotline) 

(800) 621-HOPE (4673) 

 
নশো 

অযািতিাতর্েি িি নচতেি (Advocates for Children) (212) 947-9779 বা (866) 427-6033 

নিপােক তমন্ট অব এিুতর্শি (DOE) নিনিশি অব িযানমনল অযান্ড 

র্নমউনিটি এিতগজতমন্ট (Department of Education (DOE) 

Division of Family & Community Engagement) 

(212) 374-2323 
schools.nyc.gov/Offices/OFEA  

DOE র্নমউনিটি এিুতর্শি র্াউনন্সল  

(DOE Community Education Councils) 

(212) 374-2323  
schools.nyc.gov/Offices/CEC  

DOE নশোথ্ী পনিবহি অনিি   

(DOE Office of Pupil Transportation) 

(718) 392-8855  
schools.nyc.gov/Offices/Transportation 

http://www.nyc.gov/html/ocdv/html/home/home.shtml
http://www.nyc.gov/html/ocdv/html/home/home.shtml
http://schools.nyc.gov/Offices/OFEA
http://schools.nyc.gov/Offices/CEC
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation
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নশো 

DOE িেুি নশোথ্ী- পেে ও িনেক  http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/
default.htm  

সু্কতলি যিেতি (Inside Schools) (866) 427-6033  
www.insideschools.org 

নিউ ইয়র্ক  নিটিি জিয আইনি যিবািমূহ (212) 431-7200 

যমনক্সর্াি আতমনির্াি নলগযাল নিতিন্স অযান্ড এিুতর্শি িান্ড 

(Mexican American Legal Defense and Education Fund) 

http://www.maldef.org/assets/pdf/1415_M
ALDEF_Scholarship.pdf   

অিযতিি জিয িাি উনু্মির্ািী নশোথ্ীিা  

(Students Opening Doors for Others) 

http://www.neighborhoodlink.com/Student
s_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages
/456022  

NYC নশশু যিবা প্রশািি (NYC Administration for 

Children’s Services, ACS)-এি শূিযপতিি েথ্য 

311 বা (212) 853-7150 

NYC চযাতন্সলতিি প্রনবধাি A-443:  

নশোথ্ীতিি শৃঙ্খলা 

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/Chanc
ellorsRegulations/default.htm  

NY আইনি িহায়ো গ্রুপ (NY Legal Assistance Group) (212) 613-5000 

 

নিবকাহী আতিশ 41 (EXECUTIVE ORDER 41) 

যময়তিি অনিবািী নবষয়র্ অনিি  

(Mayor’s Office of Immigrant Affairs) 

311 

 

স্বাস্থয যিবা 

স্বাস্থয ও হািপাোল র্তপকাতিশি: র্নমউনিটি অযািিাইজনি যবািক   

(Health & Hospitals Corporation: Community 
Advisory Boards, CABs) 

(212) 788-3349 
www.nyc.gov/hhc 

HRA যমনিতর্ইি যহল্প লাইি (HRA Medicaid Help Line) (888) NYC-6116 

NYC মািবানধর্াি র্নমশি  

(NYC Human Rights Commission) 

311 বা (212) 306-7450 

যুিিাতেি স্বাস্থয ও মািব যিবা নবিাতগি িাগনির্ অনধর্াি নবষয়র্ 

িপ্তি (US Department of Health & Human Services 

Office for Civil Rights) 

(212) 264-3313 

 

আবািি 

নমিতর্ৌি যিন্টাি িি র্নমউনিটি অযার্শি-এি গৃহহীি প্রনেতিাধ যিবা 

(MinKwon Center for Community Action Homeless 
Prevention Services) 

136-19 41st Ave. 3rd Floor 
Flushing, NY 11355 
(718) 460-5600  
** সীভমত্ িাষােত্ সুভবিার জিয সসবা 

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/default.htm
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/default.htm
http://www.insideschools.org/
http://www.maldef.org/assets/pdf/1415_MALDEF_Scholarship.pdf
http://www.maldef.org/assets/pdf/1415_MALDEF_Scholarship.pdf
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations/default.htm
http://www.nyc.gov/hhc
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আবািি 

NYC মািবানধর্াি নবষয়র্ র্নমশি  

(NYC Commission on Human Rights) 

(212) 306-7500 

NYC গৃহহীি যিবা নবিাগ (NYC Department of Homeless 

Services) 

(800) 994-6494 

NYC আবািি িংিের্ ও উন্নয়ি নবিাগ (NYC Department of 

Housing Preservation and Development) 

311 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে নিনিশি অব হাউনজং অযান্ড র্নমউনিটি নিনিউয়াল 

(New York State Division of Housing and 
Community Renewal) 

(718) 739-6400 

 

অনিবািিগে পিামশক নবষয়র্ জানলয়ানে 

যবািক  অব ইনমতগ্রশি অযানপলি  

(Board of Immigration Appeals, BIA) 

www.usdoj.gov/eoir 

মযািহাোি নিনিক্ট অযােনিকি অনিি ইনমগ্রযান্ট অযাতিয়ািক যপ্রাগ্রাম  

(Manhattan District Attorney’s Office Immigrant 
Affairs Program) 

One Hogan Place, Rm 753A 
New York, NY 10013  
(212) 335-3600 

ব্রুর্নলি নিনিক্ট অযােনিকি অনিি ইনমগ্রযান্ট ফ্রি ইউনিে  

(Brooklyn District Attorney’s Office Immigrant 
Fraud Unit) 

350 Jay Street, 16th Floor, Brooklyn, NY 
11201 (718) 250-3333 

কুইন্স নিনিক্ট অযােনিকি অনিি ইনমগ্রযান্ট অযাতিয়ািক ইউনিে  

(Queens District Attorney’s Office Immigrant 
Affairs Unit) 

125-01 Queens Boulevard 
Kew Gardens, NY 11415 
(718) 286-6690 

NYC নিপােক তমন্ট অব র্িজুযমাি অযাতিয়ািক  

(NNYC Department of Consumer Affairs, DCA) 

311  
www.nyc.gov/consumers  

NY ইনমতগ্রশি হেলাইি (NY Immigration Hotline) (212) 419-3737 বা (800) 566-7636 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে অযােনিক যজিাতিতলি অনিি  

(New York State Attorney General’s Office) 

(800) 771-7755 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে ইউনিিাতয়ি যর্ােক  নিতস্টম, অযােনিক যিনজতিশি 

ইউনিে (New York State Unified Court System, 

Attorney Registration Unit) 

(212) 428-2800  
www.nycourts.gov 

 

িাষাগে িুনবধা 

যময়তিি অনিবািী নবষয়র্ অনিি  

(Mayor’s Office of Immigrant Affairs) 

311 

 

  

http://www.usdoj.gov/eoir
http://www.nyc.gov/consumers
http://www.nycourts.gov/
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আইিিম্মে পামকাতিন্ট যিনিতিন্স 

যময়তিি অনিবািী ও র্ংতগ্রি নবষয়র্ অনিি  

(Mayor’s Office of Immigrant Affairs and 
Congressional Offices) 

311 

NY ইনমতগ্রশি হেলাইি (NY Immigration Hotline) (212) 419-3737 বা (800) 566-7636 

 

িির্ানি িুতযাগ-িুনবধা 

NYC আবািি র্েৃক পে (NYC Housing Authority, NYCHA) ব্রংক্স/মযািহাোি 

478 E. Fordham Rd., 2nd Fl., Bronx, NY 10458 
(718) 707-7771 
 
ব্রুর্নলি/স্টযাতেি আইলযান্ড 

787 Atlantic Ave. 2nd Fl., Brooklyn, NY 11238  
(718) 707-7771 
 
কুইন্স 

90-27 Stuphin Blvd., 4th Fl., Jamaica, NY 11435  
(718) 707-7771 
 
িির্ানি আবািি ও যির্শি এইে-এি আতবিিপত্র নিতচি 

ঠির্ািায় পাঠাি: 

NYCHA  
P.O. Box 1342 
Church Street Station 
New York, NY 10008 

NYC মািব িম্পি প্রশািি (NYC Human Resources 

Administration (HRA))  িুি স্টযাম্প অনিি 

311 বা  

http://www.nyc.gov/html/hra/html/ 
services/snap_centers.shtml  

HRA জব যিন্টাতিি িাইেিমূহ 311 বা  

http://www.nyc.gov/html/hra/html/ 
services/job_centers.shtml  

HRA-এি িামনয়র্িাতব িগি অথ্ক িহায়ো 311 বা  

http://www.nyc.gov/html/hra/html/ 
services/cash.shtml  

নমিতর্ৌি যিন্টাি িি র্নমউনিটি অযার্শি পাবনলর্ যবতিনিে 

িানিক তিি (MinKwon Center for Community Action 

Public Benefits Services) 

136-19 41st Ave. 3rd Fl. 
Flushing, NY 11355 
(718) 460-5600 
** সীভমত্ িাষােত্ সুভবিার জিয সসবা 

যুিিাতেি িামানজর্ নিিাপত্তা প্রশািি  

(U.S. Social Security Administration, SSA) 

(800) 772-1213 

 

http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/snap_centers.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/snap_centers.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/job_centers.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/job_centers.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/cash.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/cash.shtml
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নবজতিি আউেনিচ যিন্টাি (Business Outreach Centers) যর্ন্দ্রীয় অনিি: িথ্ক ব্রুর্নলি 

85 South Oxford St, 2nd Fl. 
Brooklyn, NY 11217 
(718) 624-9115  
northbrooklyn@bocnet.org  
info@bocnet.org 
 
ব্রংক্স  

866 C Hunts Point Ave 
Bronx, NY 10474  
(718) 842-8888  
huntspoint@bocnet.org 
 
চায়িাোউি/LES 

চায়িাোউি মযািপাওয়াি প্রতজক্ট  

70 Mulberry Street, 3rd Fl., New York, NY 10013  
(212) 571-1692 Chinatown@bocnet.org 
 
কুইন্স  

96-11 40th Rd., Ground Fl., Corona, NY 11368 
(718) 205-3773 queens@bocnet.org 
 
িাউথ্ ব্রুর্নলি  

1546 Coney Island Ave., Suite 2,  
Brooklyn, NY 11230  
(718) 253-5262 southbrooklyn@bocnet.org 
 
স্টযাতেি আইলযান্ড 

ওতয়স্ট ব্রাইেি র্নমউনিটি যলার্াল যিতিলপতমন্ট 

র্তপকাতিশি (West Brighton Community Local 

Development Corporation)  
1207 Castleton Ave, Staten Island, NY 10310 
(718) 816-4775 
 
আপাি মযািহাোি  

ওয়ানশংেি হাইেি ও ইিউি যিতিলপতমন্ট র্তপকাতিশি  

(Washington Heights and Inwood 
Development Corporation)  
57 Wadsworth Ave. (176th St) 
New York, NY 10033-7048 
(212) 795-1600 
uppermanhattan@bocnet.org 

িেুি “নবজতিি অযাতমনির্াি-স্টাইল” নিনিউনজ মাইতক্রাএন্টািপ্রাইজ 

প্রতজক্ট 

BOC যিেওয়ার্ক  (প্রধাি অনিি)  

(718) 624-9115 
 

mailto:northbrooklyn@bocnet.org
mailto:info@bocnet.org
mailto:huntspoint@bocnet.org
mailto:Chinatown@bocnet.org
mailto:queens@bocnet.org
mailto:southbrooklyn@bocnet.org
mailto:uppermanhattan@bocnet.org
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েুদ্র বযবিা 

স্টযাতেি আইলযান্ড BOC  

(718) 624-9115 
 

িাউথ্ ব্রুর্নলি BOC  (718) 253-5262 
 

যমে র্াউনন্সল অি নজউইশ যপািাটিক   

(Met Council on Jewish Poverty)  
(212) 453-5262 
 

িযাশিাল আলতবনিয়াি অযাতমনির্াি র্াউনন্সল, DC 

(National Albanian American Council (DC)) 
(202) 466-6900 

লাগানিক য়া স্মল নবজতিি যিতিলপতমন্ট যিন্টাি  

(LaGuardia Small Business Development Center) 

30-20 Thomson Ave. Suite B309 
Long Island City, NY 11101  
(718) 482-5303 বা www.nyssbdc.org  

যমে র্াউনন্সল অি জুনয়শ যপািাটিক   

(Met Council on Jewish Poverty) 

80 Maiden Lane 21st Fl., New York, NY 10038 
(212) 453- 9500 (রুশ্) 

িযাশিাল আলতবনিয়াি অযাতমনির্াি র্াউনন্সল (DC) (202) 466-6900 (আলদবিীয়) 

NYC নবজতিি িলুযশি যপ্রাগ্রাম  

(NYC Business Solutions Programs) 

311 www.nyc.gov/sbs 

NYC নবজতিি িলুযশি যিন্টাি (NYC Business Solutions 

Center)-এি অনিিিমূহ 

ব্রংক্স 

358 East 149th St, Bronx, NY 10455  
(718) 960-7988 
 
ব্রুর্নলি 

9 Bond Street, 5th Fl., Brooklyn, NY 11201  
(718) 875-3400 
 
যলায়াি মযািহাোি Seedco িারা পভরিাভলত্ 

79 John Street, New York, NY 10038  
(212) 618-8914 
 
আপাি মযািহাোি Seedco িারা পভরিাভলত্ 

215 W. 125th St, 6th Fl., New York, NY 10027 
(917) 493-7243 
  
কুইন্স 

168-25 91st Ave., 2nd Fl., Jamaica, NY 11432 
(718) 577-2150 মঙ্গল, বৃিেভত্, ও শুক্রবার সকাল 

8:30টা-ভবদকল 5:00টা 

NYC নিপােক তমন্ট অব র্িজুযমাি অযাতিয়ািক  

(NYC Department of Consumer Affairs) 

311 www.nyc.gov/consumer 

http://www.nyssbdc.org/
http://www.nyc.gov/sbs
http://www.nyc.gov/consumer
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েুদ্র বযবিা 

NYC নিপােক তমন্ট অব র্িজুযমাি অযাতিয়ািক (NYC Department 

of Consumer Affairs)-এি নিটিবযাপী লাইতিনন্সং যিন্টাি 

(212) 487-4436 

NYC েুদ্র বযবিা যিবা নবিাগ  

(NYC Department of Small Business Services) 

(800) U-ASK-SB বা (800) 827-5722  

www.nyc.gov/sbs 

ইউ.এি. েুদ্র বযবিা প্রশািি - নিউ ইয়র্ক  নিনিক্ট অনিি (US 

Small Business Administration – New York District 
Office) 

26 Federal Plaza, Suite 3100, New York, NY 10278  
(212) 264-4354 
www.sba.gov/localresources/district/ 
ny/ny/index.html 

েযাক্স নিোর্ক 

আিকি ইির্াম েযাক্স যক্রনিে 311 www.nyc.gov/eitc 

NYC নিপােক তমন্ট অব র্িজুযমাি অযাতিয়ািক  

(NYC Department of Consumer Affairs) 

311 www.nyc.gov/consumer 

অিযন্তিীর্ িাজস্ব যিবা র্িিাো িহায়ো যর্ন্দ্র (Internal Revenue 

Service Taxpayer Assistance Center) 

(800) TAX-FORM (829-3676) 

স্বেন্ত্র র্িিাো শিাির্ির্ িম্বি (Individual Taxpayer 

Identification Number, ITIN)-এি জিয আতবিি 

www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf (ইংদরভজ) 

www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf (েযাভিশ্) 

আতবিিপত্র এই ঠির্ািায় পাঠাি: IRS অনস্টি িানিক ি যিন্টাি ITIN 

অপাতিশি (IRS Austin Service Center ITIN Operation) 

IRS Austin Service Center ITIN Operation 
P.O. Box 149342 
Austin, TX 78714-9342 

 

যিােিাি ও িাগনির্ অংশগ্রহর্ 

যময়তিি র্নমউনিটি িহায়ো ইউনিে  

(Mayor’s Community Assistance Unit) 

311 

NYC ইতলর্শি যবাতিক ি অনিিিমূহ প্রধাি অনিি 

32 Broadway, 7th Fl., New York, NY 10004-1609  
(212) 487-5300 
(866) VOTE-NYC (868-3692)  
(212) VOTE-NYC (868-3692) 
www.vote.nyc.ny.us 

 
অযাবতিনন্ট বযালতেি জিয আতবিি: 

www.vote.nyc.ny.us/absentee.html 

  
মযািহাোি অনিি 

200 Varick Street, 10th Fl., New York, NY 10014  
(212) 886-2100 

 
 

http://www.nyc/
http://www.sba.gov/localresources/district/ny/ny/index.html
http://www.sba.gov/localresources/district/ny/ny/index.html
http://www.nyc.gov/eitc
http://www.nyc.gov/consumer
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf
http://www.vote.nyc.ny.us/
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যিােিাি ও িাগনির্ অংশগ্রহর্ 

ব্রংক্স অনিি 

1780 Grand Concourse, 5th Fl., Bronx, NY 10457  
(718) 299-9017 
 
ব্রুর্নলি অনিি 

345 Adams Street, 4th Fl., Brooklyn, NY 11201  
(718) 797-8800 
 
কুইন্স অনিি 

126-06 Queens Blvd., Kew Gardens, NY 11415 
(718) 730-6730 
 
স্টযাতেি আইলযান্ড অনিি 

1 Edgewater Plaza, 4th Fl., Staten Island, NY 10305  
(718) 876-0079 

নিউ ইয়র্ক  পাবনলর্ ইন্টাতিস্ট নিিাচক  গ্রুপ (New York Public 

Interest Research Group, NYPIRG) 

(212) 349-6460 

 
 

র্মীতিি অনধর্াি 

যুিিাতেি িমর্মকিংস্থাি িুতযাতগি র্নমশি US Equal 

Employment Opportunity Commission, EEOC) 

33 Whitehall Street, New York, NY 10004  
(800) 669-4000 

গালকি অযান্ড এিুতর্শি যমন্টনিং িানিক তিি (Girls and 

Educational Mentoring Services, “GEMS”) 

(212) 926-8089 

নলগযাল এইি যিািাইটি এমপ্লয়তমন্ট ল’ প্রতজক্ট (Legal Aid 

Society Employment Law Project) 

(888) 218-6974 

নমিতর্ৌি যিন্টাি িি র্নমউনিটি অযার্শি-এি র্মীতিি অনধর্াি 

িংক্রান্ত আইনি যিবা (MinKwon Center for Community 

Action Worker’s Rights Legal Services) 

136-19 41st Ave. 3rd Floor, Flushing, NY 
11355  
(718) 460-5600 
** সীভমত্ িাষােত্ সুভবিার জিয সসবা 

MFY আইনি যিবা (MFY Legal Services) (212) 417-3838  

সসামবার ও মঙ্গলবার ভবদকল 2টা সেদক 5 টার মদিয 

NYC মািবানধর্াি নবষয়র্ র্নমশি  

(NYC Commission on Human Rights) 

40 Rector Street, 10th Floor 
New York, NY 10006 
(212) 306-7450 বা 311 

NYC র্ম্পতরালাি (212) 669-3916 

NYC েুদ্র বযবিা যিবা নবিাগ  

(NYC Department of Small Business Services) 

311 
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র্মীতিি অনধর্াি 

NYC ওয়ার্ক তিািক ওয়াি র্যানিয়াি যিন্টাি  

(NYC Workforce 1 Career Centers) 

ব্রংক্স 

400 East Fordham Road, Bronx, NY 10458 
 
ব্রুর্নলি 

9 Bond St, 5th Fl., Brooklyn, NY 11201 
  
ব্রুর্নলি যিরাল লাইতব্রনি 

10 Grand Army Plaza, 2nd Fl., Brooklyn, 11238 
 
িাি ির্ওতয় (Far Rockaway) 

1637 Central Avenue, Far Rockaway, NY 
11691 
 
আপাি মযািহাোি 

215 West 125th St, 6th Fl., New York, NY 10027 
 
কুইন্স 

168-25 Jamaica Ave., 2nd Fl., Jamaica, NY 11432 
 
স্টযাতেি আইলযান্ড 

60 Bay Street, Staten Island, NY 10301 
 

নিউ ইয়র্ক  র্নমটি িি অকুতপশিাল যিিটি অযান্ড যহলথ্  

(New York Committee for Occupational Safety and 
Health, NYCOSH) 

(212) 227-6440  
www.nycosh.org 

নিউ ইয়র্ক  র্াউনন্ট (মযািহাোি) নিনিক্ট অযােক নিি অনিি, যযৌি 

অপিাধ ইউনিে 

(212) 335-9373 

নিউ ইয়র্ক  ইনমতগ্রশি যর্ায়ানলশি  

(New York Immigration Coalition) 

(212) 627-2227 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে অযােনিক যজিাতিতলি অনিি-এি শ্রম নবিাগ  

(New York State Attorney General’s Office Labor 
Division) 

(212) 416-8700 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে শ্রম নবিাতগি অনিবািী র্মীতিি অনধর্াি িংক্রান্ত 

বুযতিা (New York State Department of Labor Bureau 

of Immigrant Workers’ Rights) 

(877) 466-9757 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে শ্রম নবিাতগি িির্ানি র্াজ িংক্রান্ত বুযতিা (New 

York State Department of Labor Bureau of Public 
Works) 

(212) 775-3568 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে মািবানধর্াি নবিাগ  

(New York State Division of Human Rights) 

One Fordham Plaza, 4th Floor, Bronx, NY 10458 
(718) 741-8400 

http://www.nycosh.org/
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র্মীতিি অনধর্াি 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে শ্রম নবিাতগি শ্রতমি মািিণ্ড িংক্রান্ত নবিাগ  

(New York State Department of Labor Division of 
Labor Standards) 

75 Varick Street, New York, NY 10013  
(212) 775-3880 

নিউ ইয়র্ক  যস্টে শ্রম নবিাতগি যবর্ািত্ব নবমা িংক্রান্ত নবিাগ  

(New York State Department of Labor 
Unemployment Insurance Division) 

সিাদি বা ভিদির ওদয়ব ঠিকািার মািযদম িাইল করুি  

(888) 209-8124 
http://www.labor.ny.gov/unemploymentassi
stance.shtm  

পাচাি হওয়া বযনি ও র্মীতিি যশাষর্ িম্পতর্ক  অনিতযাগ র্িাি জিয 

োস্ক যিাতিকি অনিতযাগ লাইি (Trafficking Person and 

Worker Exploitation Task Force Complaint Line) 

(888) 428-7581 

যুিিাতেি শ্রম নবিাতগি OSHA আঞ্চনলর্ অনিি  

(US Department of Labor OSHA Regional Office) 

201 Varick Street, Room 670 
New York, NY 10014 
(212) 337-2378 বা (800) 321-6742  (জরুভর 

িটলাইি) 

যুিিাতেি শ্রম নবিাতগি OSHA মযািহাোি অনিি  

(US Department of Labor OSHA Manhattan Office) 

201 Varick Street, Room 908 
New York, NY 10014  
(212) 620-3200 

যুিিাতেি শ্রম নিপােক তমতন্টি যবেি ও ঘণ্টা নবিাগ  

(US Department of Labor, Wage & Hour Division) 

নিউ ইয়র্ক  নিটি নিনিক্ট অনিি  

26 Federal Plaza, Rm 3700, New York, NY 10278  
(212) 264-8185 বা (866) 487-9243 

 
ব্রুর্নলি এনিয়া অনিি 

2 Metro Tech Center, 7th Fl., 100 Myrtle Ave 
Brooklyn, NY 11201 

র্মীতিি েনেপূির্ যবািক  (Workers’ Compensation Board) (800) 877-1373 
 
ব্রুর্নলি 

111 Livingston St., 22nd Fl., Brooklyn, NY 11201 
 
ব্রংক্স/মযািহাোি 

215 W. 125th St., New York, NY 10027 
 
কুইন্স 168-46 91st Avenue, Jamaica, NY 11432  

 
স্টযাতেি আইলযান্ড 

60 Bay Street, Staten Island, NY 10301 

http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
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ভিউ ইয়কক  ভসটি কম্পদরালার 

স্কট এম. ভিঙ্গার 
 

Municipal Building   •   1 Centre Street, 5th Floor   •   New York, NY 10007 
সিাি (212) 669-3500   •   িযাক্স (212) 669-8878    

www.comptroller.nyc.gov 

 


