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ি য় িনউ ইয়কর্ বাসী: 

ব  শতক ধের িনউ ইয়কর্  িসিট অিভবাসীেদর জনয্ আশা ও সুেযােগর আেলাকবিতর্ কা িহেসেব দ ায়মান আেছ, সারা িব  জুেড় লক্ষ লক্ষ মানুেষর জনয্ 

একিট উ ততর ভিবষয্েতর িত িতেক সািরত কেরেছ। িনউ ইয়কর্  িসিট এমন একিট ান যা িনেজেদর জীবনেক উ ত কের তুলেত আগ্রহী মানুষেক 

াগত জানায়, তারা িবে র েযখান েথেকই আসুন না েকন, আর ভিবষয্েতও িনউ ইয়কর্  িসিটর সবসময় এমনই থাকা উিচত। িনউ ইয়কর্  িসিটেত বসবাসরত 

3.3	িমিলয়ন অিভবাসী মানুেষর  ও উ াকা া আমােদর সং ৃ িতেক িনধর্ারণ কের আর িত িদন আমােদর অথর্নীিতেক চািলত করেত সাহাযয্ কের।	

তেব িনউ ইয়কর্  িসিটর অিভবাসী স দায় িলর জনয্ 2018 িনেয় এেসেছ অসুরক্ষার একিট অনুভূিত। এই চয্ােল পূণর্ ে ক্ষাপেটর সামেন দাঁিড়েয় আিম 

আজ আমার অিফেসর ‘অিভবাসীেদর অিধকার ও পিরেষবা পুি কা'র একিট উ ত সং রণ উপ াপন করিছ, েয িনেদর্ িশকািট আমার অিফস 2015	সাল 

েথেক ত কেরেছ এবং যা এখন আটিট ভাষায় (বাংলা, চীনা, ফরািস, েকািরয়ান, হাইিতয়ান েক্রওল, রািশয়ান, য্ািনশ ও ইংেরিজ) মু ণ করা হয়। 
আিম আশা কির েয এই উ ত পুি কািটর অ ভুর্ ক্ত তথয্ পাঁচিট বেরার অিভবাসী স দায় িলর কােছ াসি ক হেব। সরকােরর সব পযর্ােয় অিভবাসন 

সংক্রা  নীিতর পিরবতর্ েনর সােথ সােথ 2018 সােলর িনেদর্ িশকায় নিথভুক্ত নয় এমন	অিভবাসীেদর অিধকােরর িবষেয় নতুন িবভাগ, ঘৃণাজিনত অপরােধর 

িবষেয় িকভােব	িরেপাটর্  করেত হয় েসই সংক্রা  িনেদর্ শনা এবং সুিবধা িলর িবষেয় নানা ে র উত্তর – এবং িনউ ইয়েকর্ র মত “আ য়দাতা শহর” হওয়ার 

সীমাব তা িল অ ভুর্ ক্ত করা হেয়েছ। এছাড়াও পুি কািটেত িন িলিখত িবষয়ব  অ ভুর্ ক্ত আেছ:	

 যারা বিহ ৃ ত হওয়ার ভয় পাে ন তােদর জনয্ জ ির েযাগােযােগর সং ান,	

 আইিন ও সামািজক পিরেষবা দানকারী,	

 সরকাির	সুিবধা কমর্সূিচ,	

 কম েদর অিধকার,	

 কু্ষ  বয্বসা সহায়তা,	

 উপেভাক্তার অিধকার এবং	

 িনউ ইয়েকর্  বসবাসরত অিভবাসীেদর জনয্ াসি ক অনয্ানয্ িবিভ  িবষয়।	

	
আইন ও নীিত স ে  একজন অিভবাসী িনউ ইয়কর্ বাসীর েয সব  থাকেত পাের, েসই িতিট ে র উত্তর েদওয়া এই পুি কার উেদ্দশয্ নয়। েকােনা 

আইনজীবী আইিন পিরেষবার েয়াজনস  একজন অিভবাসীেক েয িনেদর্ শনা িদেত পােরন তার ান গ্রহণ করাও এর উেদ্দশয্ নয়। তেব এই অিনি ত ও 

কিঠন সমেয় পুি কািট িনিদর্  িকছু িবষয়েক বয্াখয্া করেত সাহাযয্ করেত পাের এবং অেনক অিভবাসীর, িবেশষত যারা স িত িনউ ইয়কর্  িসিটেত এেসেছন 

তােদর মেন শহেরর আইন িল স ে  এবং তােদর সরকার ও অনয্ানয্ পিরেষবা দানকারীেদর েথেক িকভােব	সহায়তা পাওয়া যায় েসই িবষেয় েয সব 

 থাকেত পাের, তার কেয়কিটর উত্তর েদয়।	

	
আমােদর েদেশর অিভবাসন নীিতর অেনকটাই েক ীয় ের ৈতির করা হয় আর েসই জনয্ তা িসিটর কমর্কতর্ ােদর িনয় েণর বাইের, তেব িসিট শাসেনর 

অনয্তম েনতা িহেসেব আিম আমার যথাসাধয্ েচ া চািলেয় যাব যােত সুিনি ত করা যায় েয অিভবাসীরা তােদর বািড়েত িনরাপদ অনুভব কেরন এবং িনউ 

ইয়কর্  িসিটেত তােদর িলেক বা বািয়ত করেত পােরন। িসিটর আইন ও নীিত িলর েযখােন উ িত করার েয়াজন আেছ, েসখােন আিম এই 

পিরবতর্ ন িলেক েজারােলাভােব এিগেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ অিভবাসীেদর পােশ দাঁড়াব।	
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যিদ এই পুি কার িবষেয় অথবা অনয্ েকােনা িবষেয় আপনার েকােনা  থােক, তাহেল অনুগ্রহ কের িবনা ি ধায় আমার অিফেসর কিমউিনিট অয্াকশন 

েস ােরর সে  action@comptroller.nyc.gov এ একিট ইেমইল পািঠেয় অথবা 212‐669‐3916 ন ের েফান কের েযাগােযাগ ক ন।	
 

িবনীত,	
	
	
	
	
ট	এম.	ি ার	(Scott	M.	Stringer)	
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অনুগ্রহ কের লক্ষয্ ক ন 
িনউ	ইয়কর্ 	িসিট	ক ে ালার	(New	York	City	Comptroller)‐এর	অিফস	সিঠক	ও	িনভর্ রেযাগয্	তথয্	মু ণ	করার	জনয্	সব	ধরেনর	 েচ া	িনেয়	

থােক৷	তেব	এখােন	থাকা	িবষয়ব র	েযেকােনা	ধরেনর	িনভুর্ লতা,	িনভর্ রেযাগয্তা,	স ূণর্তা	বা	তেথয্র	িবষয়ব 	স েকর্ 	এিট	েকােনা	ধরেনর	ওয়য্ােরি 	বা	

গয্ারাি 	 দান	অথবা	 িতিনিধ 	কের	না৷	িনউ	ইয়কর্ 	 িসিট	ক ে ালােরর	অিফস	 মুি ত	 েযেকােনা	সামগ্রী	বয্বহার	বা	 েয়ােগর	জনয্	এবং	 েযেকােনা	

ধরেনর	ভুল	বা	বাদ	পড়া	িবষয়ব র	জনয্	েকােনা	দায়‐দািয় 	গ্রহণ	কের	না৷		

আপিন	যিদ	েকােনা	সুিনিদর্ 	তথয্	েখাঁেজন	বা	েকােনা	আেবদনপে র	িবষেয়	আপনার	েকােনা	ধরেনর	সহায়তার	 েয়াজন	হয়,	তাহেল	অনুগ্রহ	কের	সরাসির	

সরকাির	এেজি র	সােথ	অথবা	 েযাজয্	েক্ষে 	অলাভজনক	 েপর	সােথ	েযাগােযাগ	ক ন৷	আপনার	যিদ	অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	তেথয্র	 েয়াজন	

হয়,	তাহেল	আপনােক	উপযুক্ত	েপশাদার	আইিন	উপেদ া	বা	িলগয্াল	এডভাইস‐এর	সােথ	েযাগােযাগ	করেত	হেব৷	

	

িঠকানা	পিরবতর্ ন,	সংযুিক্ত	বা	ম বয্	থাকেল	অনুগ্রহ	কের	েস েলা	িন িলিখত	িঠকানায়	পাঠান:	

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

েফান:	(212)	669‐3916	

ফয্াক্স:	(212)	669‐2707	

ইেমইল:	action@comptroller.nyc.gov	

ওেয়বসাইট:	www.comptroller.nyc.gov	
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আপনার অিধকার িল জানুন 
অিভবাসন অব া যাহাই েহাক না েকন েতয্েকরই পূণর্ আইিন অিধকার রেয়েছ। আপনার অিধকার িলর িবষেয় এবং িনেজেক ও আপনার 

পিরবারেক সুরিক্ষত রাখেত কী করা উিচত েসই স ে  অবগত থাকুন।	

অিভবাসন বলবৎকরণ িবভাগ এখন েকান কাজ িল িভ ভােব করেছ?	
অিভবাসন আইন বলবৎ করার জনয্ দািয় শীল েক ীয় শাসেনর ধান সং া হল অিভবাসন ও বিহঃ  বলবৎকরণ (Immigration	 and	

Customs	Enforcement,	 ICE)। ICE আইনস ত অিভবাসেনর অব ািবহীন মানুষেদর এবং আইনস ত অব া আেছ এমন েয সব মানুষ 

(েযমন আইনস ত ায়ী বািস া/“গ্রীন কাডর্  ধারক”, শরণাথ  ইতয্ািদ) সুিনিদর্  িকছু অপরােধ েদাষী মািণত হেয়েছন তােদর িবতাড়ন করেত পাের। 25 

জানুয়াির 2017 তািরেখ রা পিত া  একিট নতুন কাযর্িনবর্াহী আেদশ জাির কেরেছন যা ICE-এর বিহ ার ও আটক করার অগ্রািধকার িলেক সািরত 

কেরেছ। অথর্াৎ িবতাড়ন করা যায় এমন িকছু সুিনিদর্  অিভবাসীর এখন িবতািড়ত হওয়ার ঝঁুিক েবেড় েগেছ।	

মেণর ওপের নতুন সীমাব তা আেছ িক?	
শরণাথ  এবং িনিদর্  িকছু েদশ েথেক িকছু মানুেষর যুক্তরাে  মেণর ওপের সীমাব তা আেরাপ করার য়াস করার জনয্ 6 মাচর্ 	2017 তািরেখ রা পিত 

া  একিট নতুন কাযর্িনবর্াহী আেদশ জাির কেরেছন। েসই আেদশেক চয্ােল  জািনেয় অিবলে ই একিট মামলা দােয়র করা হেয়িছল এবং একিট 

েফডােরল	আদালত েসই আেদশেক িগত কেরিছল এবং মামলািটর িন িত্ত না হওয়া পযর্  আেদশিট কাযর্কর করােক ব  েরেখিছল। এই িনেদর্ িশকািট 

কািশত হওয়ার পর েথেক মেণর ওপের েকােনা সীমাব তা কাযর্কর হেয়েছ িকনা তা িনি ত করার জনয্ আপনার একজন অিভবাসন অয্াটিনর্র পরামশর্ 

েনওয়া উিচত অথবা িনউ ইয়কর্  ইিমেগ্রশন েকায়ািলশনেক (212)	627‐2227 ন ের েফান করা উিচত।	

আপিন যিদ একজন অিভবাসী হন, এমন িক আপনার যিদ আইনস ত অিভবাসেনর অব া থােক তাহেলও, যুক্তরাে র বাইের মণ করার আেগ আপনার 

উিচত একজন অিভবাসন অয্াটিনর্ অথবা েবাডর্  অফ ইিমগ্রয্া  আিপল ারা ীকৃত িতিনিধর পরামশর্ েনওয়া উিচত।	

আপিন যিদ যুক্তরাে র িভতের বা আ জর্ ািতক মেণর পিরক না কেরন, তাহেল াইভার লাইেস , আপনার পাসেপাটর্  এবং গ্রীন কােডর্ র মত ৈবধ 

অিভবাসেনর কাগজপ  বা িভসার কাগজ িলর মত সরকােরর দান করা পিরচয়প  সে  রাখুন। আপনার অয্াটিনর্ আপনার সে  না থাকেল গ্রীন কাডর্  

সমপর্ণ করেবন না অথবা েকাথাও াক্ষর করেবন না। আপনােক যিদ আপনার গ্রীন কাডর্  সমপর্ণ করার জনয্ একিট ফরেম	 াক্ষর করেত বলা হয়, তাহেল 

আপনার তা করেত অ ীকার করা উিচত।	

িবমানব েরর কমর্কতর্ ােদর আপনার মালপ  ও শরীর ত ািশ করার অনুমিত আেছ। েয েকােনা ত ািশেক সতকর্ ভােব পযর্েবক্ষণ ক ন। ত ািশর িবশদ 

তেথয্র একিট েরকডর্  রাখুন, যার অ ভুর্ ক্ত হল িবমানব েরর কমর্কতর্ ােদর নাম ও সনাক্তকারী তথয্। বােজয়া  করা িজিনেসর জনয্ রিসদ চান।	

আপিন যিদ বিহ ােরর স ুখীন হন এবং একজন আইনজীবী েয়াজন হয়, তাহেল আপিন ে ট অিফস অফ িনউ আেমিরকা  হটলাইেন 
(800)	566‐7636 ন ের েফান কের একজন আইনজীবীর জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন।	

আমার িক ICE ারা েগ্র ার হওয়ার ঝঁুিক আেছ?	
আইন যুক্তরা ীয় শাসনেক িনিদর্  িকছু অিভবাসীেক বিহ ার করার অনুমিত েদয়, যার অ ভুর্ ক্ত হেলন:	

1) েয েকােনা নিথিবহীন অিভবাসী (আইনস ত অিভবাসেনর অব া েনই এমন বয্িক্ত),	
2) আইনস ত অিভবাসেনর অব া আেছ এমন েয সব মানুষ (েযমন আইনস ত ায়ী বািস া, শরণাথ  ও িভসা ধারক) িনিদর্  িকছু অপরােধ েদাষী 

মািণত হেয়েছন।	

	
 



7    আপনার অিধকার িল জানুন 

অিভবাসন বলবৎকরণ কমর্কতর্ ারা আমার কােছ েপৗঁছেল আিম কী করব?	
সব পিরি িতেতই:	

 আপনার নীরব থাকার অিধকার আেছ। আপিন যিদ নীরব থাকেত চান, তাহেল আপিন েসটা েসা ার হেয় বলেত পােরন।	

 পালােবন না।	

 যা ঘটেছ, েসই িবষেয় আপিন েফান বয্বহার কের েনাট িলখেত পােরন ও ফেটা তুলেত পােরন। এছাড়াও, যা ঘটেছ তার িফ  বা িভিডও িনেত 

পােরন। আপিন যিদ ছিব বা িভিডও েনন, তাহেল আপনার তা েখালাখুিল করা উিচত (েগাপেন নয়) এবং কমর্কতর্ ারা যা করেছন তােত বাধা 

েদওয়া উিচত নয়। বলবৎকরণ িবভােগর কমর্কতর্ ােদর সে  সাক্ষােতর সময় আপনার েফােনর নাগাল েপেত েচ া করা িনরাপদ িকনা, আপনােক 

তা ি র করেত হেব।	

 িমথয্া বলেবন না। িমথয্া বা অৈবধ নিথপ  েদখােবন না।	

 আপনার অয্াটিনর্র সে  কথা বলার অিধকার আেছ।	

 আপনার অয্াটিনর্র সে  কথা না বেল েকাথাও াক্ষর করেবন না। 	

	
আপিন যিদ সাবর্জিনক ােন থােকন:	

 আপনার নাম বা অনয্ িকছু বলার আেগ িজ াসা ক ন, “আিম িক চেল যাওয়ার জনয্ াধীন?” তারা যিদ হয্াঁ বেলন, তাহেল আপিন ে েট চেল 

েযেত পােরন। যিদ তারা না বেলন, তাহেল চেল যােবন না। তােদরেক বলুন েয আপিন নীরব থাকেত চান এবং আপিন একজন অয্াটিনর্র সে  

কথা বলেত চান।	

 আপনার কােছ যিদ একিট “আপনার অিধকার িল জানুন কাডর্ ” থােক, তাহেল আপিন েসটা েদখােত পােরন।	

	
আপিন যিদ বািড়েত থােকন:	

 অবগত থাকুন: ICE	এেজ রা কখনও কখনও িনেজেদর “পুিলশ” িহেসেব েঘাষণা কেরন।	

 দরজা েখালার আেগ িজ াসা ক ন েয তারা অিভবাসন এেজ  িকনা। ন ভােব বলুন, “আিম এখন কথা বলেত চাই না।”	

 দরজা না খুেলই িজ াসা ক ন েয তােদর কােছ একজন িবচারেকর াক্ষর করা ওয়াের  আেছ িকনা। তারা যিদ বেলন েয তােদর কােছ 

িবচারেকর াক্ষর করা ওয়াের  আেছ, তাহেল তােদর অনুেরাধ ক ন দরজার তলা িদেয় েসটােক িভতের ঢুিকেয় িদেত অথবা েকােনা জানলায় 

েসটা লািগেয় িদেত। তােদর কােছ যিদ একজন িবচারেকর াক্ষর করা ওয়াের  না থােক, েসই েক্ষে  আপিন তােদরেক েবশ করেত িদেত 

বাধয্ নন।	

	
ICE-এর স ুখীন হওয়ার সময় আপনার অিধকার িলর িবষেয় আেরা তেথয্র জনয্ অথবা িনউ ইয়কর্  িসিটেত ঘেটেছ এমন ICE বলবৎকরেণর 

িক্রয়াকলাপ িল িরেপাটর্  করেত, ইিমেগ্রশন িডেফ  েজক্টেক	(212)	752‐6422 ন ের েফান ক ন।	
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অিভবাসীেদর	জনয্	সুেযাগ-সুিবধা	ও	েসবাসমূেহ	
েবশািধকার	 বধর্ন	

িনউ ইয়কর্  িসিট সুিনি ত করেত িত িতব  যােত অিভবাসেনর অব া িনিবর্েশেষ সব বািস া া য্ পিরেষবা, সরকাির	 ু ল, সুিনিদর্  সরকাির	 সুিবধা, 

জ ির পিরেষবা, পুিলশ সুরক্ষা এবং অনয্ আেরা অেনক পিরেষবা ও সুেযাগসুিবধার মত িসিটর অপিরহাযর্ পিরেষবা িল চাইেত িনরাপদ অনুভব কেরন। িসিট 

তার কম েদর ারা অিভবাসেনর অব া িজ াসা করােক িনিষ  কেরেছ, যিদ না পিরেষবা বা সুিবধা িলর জনয্ েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত তােদর এই তথয্ 

েয়াজন হয় অথবা যিদ না তা আইন অনুযায়ী েয়াজনীয় হয়। েযখােন আইন অনুযায়ী েয়াজনীয় েসই সীিমত পিরি িত িল বােদ িসিট অিভবাসেনর 

অব ােক েগাপনীয় রাখােক বাধয্তামূলক কেরেছ।	

এছাড়াও, িনউ ইয়কর্  িসিট যুক্তরা ীয় শাসনেক যুক্তরা ীয় অিভবাসন আইন বলবৎ করেত সহায়তা কের না, ধু বয্িতক্রম হল েসই সীিমত পিরি িত িল 

েযখােন তা আইন অনুযায়ী বাধয্তামূলক। অিভবাসীেদর সহায়তা ও সুরক্ষা েদওয়ার জনয্ িসিটর নীিত িলর িবষেয় আেরা জানেত, আপিন অিভবাসন 

সংক্রা  িবষেয় েময়েরর অিফস (Mayor’s	Office	of	Immigrant	Affairs) –এর ওেয়বসাইট েদখেত পােরন:	

http://www1.nyc.gov/site/immigrants/programs/social‐economic/immigration‐
enforcement.page৷	

িসিটর েয মূল নীিতিট অিভবাসীেদর জনয্ িসিটর পিরেষবা িলেত েবশািধকার বধর্ন কের েসিট হল কাযর্িনবর্াহী আেদশ 41। কাযর্িনবর্াহী	আেদশ	41	

অনুযায়ী,	 েয়াজনীয়	কাগজপ 	েনই	এমন	অিভবাসীসহ	সব	অিভবাসীরা	িসিটর	েযসব	েসবা,	সুেযাগ-সুিবধা	ও	ে াগ্রামসমূহ	পাওয়ার	েযাগয্	েস েলা	চাওয়ার	

জনয্	তােদরেক	উৎসাহ	েদয়া	হয়৷	েসইসােথ,	 িনবর্াহী	আেদশ	41	অনুযায়ী	সাধারণত	েকােনা	বয্িক্তর	অিভবাসনগত	অব া	ও	অনয্ানয্	বয্িক্তগত	তেথয্র	

েগাপনীয়তা	রক্ষা	করা	িসিটর	কমর্চারীেদর	জনয্	আবশয্ক৷	

িকছু	িকছু	সরকাির	সুিবধা	ও	েসবা	 ধুমা 	িকছু	িনিদর্ 	ধরেনর	অিভবাসনগত	অব া	রেয়েছ	এমন	েলাকজন	েপেত	পােরন৷	েসই	সব	েক্ষে ,	েকােনা	বয্িক্তর	

উপযুক্ততা	 িনধর্ারণ	করেত	 িসিটর	েকােনা	কমর্চারীর	জনয্	েসই	বয্িক্তর	অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	 িজে স	করার	 েয়াজন	হয়৷	তেব,	অেনক	েসবা,	

েযমন	গণ া য্,	 িনরাপত্তা	ও	 িশক্ষা	 িবষয়ক	েসবাসমূহ	 েয়াজনীয়	কাগজপ 	েনই	এমন	অিভবাসীরাসহ	েযেকােনা	 য্াটােসর	অিভবাসীরা	েপেত	পােরন৷	

েয়াজনীয়	কাগজপ 	েনই	এমন	অিভবাসীেদর	জনয্	লভয্	েসবাসমূেহর	একিট	তািলকা	14	পৃ ার	“সরকাির	সুেযাগ-সুিবধা”	অংেশ	পাওয়া	যােব৷	

িনবর্াহী	আেদশ	41	েকান	শতর্ েলা	আেরাপ	কেরেছ?	
 আপিন	যিদ	েকােনা	অপরােধর	 িশকার	বা	সাক্ষী	হন	অথবা	সহায়তা	েপেত	আপিন	যিদ	পুিলশেক	েফান	কেরন	বা	তােদর	কােছ	যান,	তাহেল	

পুিলশ	অিফসার	আপনার	অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	িজে স	করেত	পারেবন	না৷	

 তেব,	পুিলশ	অিফসাররা	যিদ	েবআইিন	বা	অপরাধমূলক	কাযর্কলােপর	িবষেয়	সে হ	েপাষণ	কেরন,	তাহেল	তারা	আপনার	অিভবাসনগত	অব া	

স েকর্ 	িজে স	করেত	পােরন	এবং/অথবা	ঐ	তথয্	 কাশ	করার	জনয্	আপনােক	বলেত	পােরন৷		

 েকােনা	িনিদর্ 	েসবা	বা	সুিবধার	জনয্	অনুেরাধ	জানােত	আপিন	যিদ	িসিটর	েকােনা	এেজি েত	যান,	তাহেল	িসিটর	কমর্চারীরা	আপনােক	আপনার	

অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	িজে স	করেত	পারেবন	না,	যিদ	না	তা	আইন	অনুযায়ী	আবশয্ক	হয়	অথবা	ঐ	েসবা	বা	সুিবধা	গ্রহণ	করার	জনয্	

আপনার	েযাগয্তা	িনধর্ারেণর	জনয্	তা	জানা	আবশয্ক	হয়৷	

 আপিন	যিদ	 িসিটর	কমর্চারীেদর	সােথ	আপনার	অিভবাসনগত	অব া	বা	অনয্ানয্	েগাপনীয়	তথয্	েশয়ার	কেরন,	তাহেল	তারা	এই	তথয্	কােরা	

কােছ	 কাশ	করেবন	না,	িকছু	সীিমত	পিরি িতেত	এর	বয্িতক্রম	হেত	পাের,	েযমন	যখন	আইন	অনুযায়ী	 কাশ	করা	আবশয্ক	হয়৷	
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িনবর্াহী	আেদশ	41	এর	স াবয্	ল েনর	িবষেয়	যিদ	আপনার	েকােনা	অিভেযাগ	থােক,	তাহেল	েয	িসিট	এেজি েত	ল ন	ঘেটেছ	বেল	আপিন	মেন	কেরন	

েসখােন	আপিন	অিভেযাগ	জানােত	পােরন৷	এছাড়াও	আপিন	311	ন ের	েফান	কের	েময়েরর	ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	অিফেস	(Mayor’s	Office	of	

Immigrant	Affairs)	েযাগােযাগ	করেত	পােরন৷	

সরকাির	 ু ল ও অিভবাসন বলবৎকরেণর জনয্ NYC ে ােটাকল	
িনউ ইয়কর্  িসিটর সরকাির	 ু ল িল যােত িশক্ষাথ  ও পিরবার িলর জনয্ িনরাপদ ান হেয় ওেঠ তা সুিনি ত করেত সাহাযয্ করার জনয্, অিভবাসন 

বলবৎকরণ কমর্কতর্ ারা সেমত যুক্তরা ীয় আইন বলবৎকরণ কমর্কতর্ ােদর অনুেরাধ িলেত সরকাির	 ু েলর িকভােব	 িতিক্রয়া করা উিচত েসই িবষেয় িসিট 

2017 সােল একিট ে ােটাকল েঘাষণা কেরিছল। এই ে ােটাকেলর অধীেন, যিদ েকােনা যুক্তরা ীয় বলবৎকরণ কমর্কতর্ া বা অিভবাসন বলবৎকরণ 

কমর্কতর্ া একিট সরকাির	 ু েল েপৗঁছান, েসই েক্ষে  ু লিট কমর্কতর্ ার কােছ সাক্ষােতর ধরন স ে  িবশদ তথয্ এবং কমর্কতর্ ার কােছ েকােনা কাগজপ  বা 

ওয়াের  আেছ িকনা তা জানেত চাইেব। তারপের ু লিট কমর্কতর্ ােদর ু ল ভবেনর বাইের অেপক্ষা করার িনেদর্ শ েদেব, েয সমেয় ু েলর কম রা িনউ 

ইয়কর্  িসিট িশক্ষা িবভাগ (Department	 of	 Education,	 DOE)-এর অয্াটিনর্েদর সে  পরামশর্ করেবন। সরকাির	 ু ল িল এই ধরেনর 

কমর্কতর্ ােদর েকােনা তথয্ েদেব না অথবা তােদরেক ু েল েবশ করার অনুমিত েদেবন না, যিদ না তা আইন অনুযায়ী স ূণর্ েপ বাধয্তামূলক হয়।	

ে ােটাকলিট েদখেত এই িলংক-এ যান:	

http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/SupportingAllStudents/Immigration+Guidance+for+Prin
cipals.htm		



	

    10  

ভাষার অিধকার	
যিদ	েকােনা	বয্িক্ত	দক্ষতার	সােথ	ইংেরিজ	বলেত	বা	পড়েত	না	পােরন,	তাহেল	েসই	বয্িক্তর	 ু ল,	 া য্	 িক্লিনক	ও	েসাশয্াল	সািভর্ স	অিফসসহ	সরকাির	
সং া েলার	কােছ	অনুবাদ	বা	েদাভাষী	েসবা	চাওয়ার	অিধকার	রেয়েছ৷	এমন	অেনক	িবষয়	আেছ	েযখােন	সাধারণত	েছেলেমেয়	বা	আত্মীয়‐ জনেক	েদাভাষী	
িহেসেব	বয্বহার	করা	সমীচীন	নয়৷	আইন	অনুযায়ী	অেনক	সরকাির	এেজি র	ইংেরিজ	ছাড়া	অনয্	ভাষা	বয্বহােরর	জনয্	জনগণেক	সুিবধা	েদয়া	আবশয্ক৷	

ভাষা	বয্বহােরর	অিধকােরর	মেধয্	রেয়েছ:	

 “অনুবাদ,”	যার	মােন	হেলা	 েকােনা	কাগজপ 	 িলিখতভােব	অনুবাদ	করা৷	এর	মেধয্	থাকেত	পাের	 পূণর্	 িচিঠ,	 িব ি ,	 িনেদর্ শনা	এবং	
অনয্ানয্	কাগজপ 	িবিভ 	ভাষায়	অনুবাদ	করা;	এবং	

 “েদাভাষী	েসবা,”	যার	মােন	হেলা	মুেখর	কথােক	িভ 	েকােনা	ভাষায়	েমৗিখকভােব	বয্াখয্া	করা৷	এর	মেধয্	অ ভুর্ ক্ত	থাকেত	পাের	েকােনা	সভা	
বা	িমিটংেয়	একজন	েদাভাষীেক	সশরীের	উপি ত	রাখা	বা	েটিলেফােন	েদাভাষীর	বয্ব া	রাখা৷	

ানীয়	আইন	73	(LOCAL	LAW	73):	মানব	েসবাসমূেহ	সমান	 েবশািধকার	
ানীয়	আইন	73	অনুযায়ী	 িসিটর	 া য্	ও	মানব	েসবা	 িবষয়ক	চারিট	 ধান	এেজি 	একিট	 িনিদর্ 	পিরমােণ	ভাষাগত	সহায়তা	েদয়া	আবশয্ক৷	 িন িলিখত	

এেজি েলােক	অবশয্ই	 ানীয়	আইন	73	অনুসরণ	করেত	হেব:	

 মানব	স দ	 শাসন	(Human	Resources	Administration,	HRA)	

 া য্	ও	মানিসক	 া য্িবিধ	িবভাগ	(Department	of	Health	and	Mental	Hygiene,	DOHMH)		

 িশ 	েসবা	 শাসন	(Administration	for	Children's	Services,	ACS)	

 গৃহহীন	েসবা	িবভাগ	(Department	of	Homeless	Services,	DHS)	

ইংেরিজ	ভাষায়	সীিমত	মা ার	দক্ষতা	রেয়েছ	এমন	েকােনা	বয্িক্ত	যিদ	এই	এেজি েলার	েযেকােনািট	েথেক	সুিবধা	গ্রহণ	করেত	চান	বা	গ্রহণ	কেরন,	তাহেল	
তােদরেক	অবশয্ই	িবনামূেলয্	িকছু	িনিদর্ 	ভাষাগত	সহায়তা	িদেত	হেব৷	এই	এেজি েলা	িকছু	িনিদর্ 	জব	েস ার,	ফুড	 য্া 	অিফস,	িচিকৎসা	িবষয়ক	সহায়তা	
কমর্সূিচর	অিফস	এবং	অনয্ানয্	েসাশয্াল	সািভর্ স	িবষয়ক	অিফস	পিরচালনা	কের	থােক৷	

এই	 িতিট	 এেজি 	 েকান	 ধরেনর	ভাষা	 সহায়তা	 দান	কের	 থােক	তার	উে খসহ	তােদর	 নীিতমালা	 রেয়েছ৷	 HRA, যা আপনােক ফুড	 য্া ,	
েমিডেকইড	ও	অনয্	অেনক	 সুিবধা	েপেত সাহাযয্ করেত পাের, তােদরেক	অবশয্ই	 িকছু	 পূণর্	কাগজপ 	চীনা,	 য্ািনশ,	আরিব,	েহিশয়ান	 িক্রওল,	
েকািরয়ান	ও	 শ	ভাষায়	অনুবাদ	করােত	হেব৷	এছাড়াও	HRA‐েক	অবশয্ই	িনি ত	করেত	হেব	েয,	ভাষা	সহায়তার	 েয়াজন	রেয়েছ	এমন	বয্িক্তেদরেক	
যােত	অনয্েদর	 তুলনায়	উে খেযাগয্ভােব	দীঘর্	সময়	অেপক্ষা	করেত	না	হয়৷	DHS,	ACS	ও	DOHMH-েক	অবশয্ই	অথর্বহ	ভাষাগত	সহায়তা	ও	
েসবা	 দান	করেত	হেব৷	

িনবর্াহী	আেদশ	120	(EXECUTIVE	ORDER	120):	ভাষা	সহায়তা	
েময়েরর	 িনবর্াহী	আেদশ	120	অনুযায়ী	সরাসির	সরকাির	েসবা	 দানকারী	সব	 িসিট	এেজি ,	যােদর	 েয়াজন	রেয়েছ	তােদরেক	একিট	অথর্বহ	পিরমাণ	
পযর্ 	 িবনামূেলয্	অনুবাদ	ও	েদাভাষী	েসবা	 দান	করেত	হেব৷	জানুয়াির	2009	েথেক	 িতিট	 িসিট	এেজি র	জনয্	ভাষাগত	সহায়তা	স িকর্ ত	একিট	

নীিতমালা	থাকা	আবশয্ক	করা	হেয়েছ৷	িনউ	ইয়কর্ 	িসিটর	েলাকজেনর	বয্ব ত	শীষর্	ছয়িট	ভাষার	জনয্	সহায়তা	 দান	করা	এেজি েলার	জনয্	আবশয্ক।	
ইউএস-এর জনগণনার তথয্ বয্বহার কের শহর পিরক নার NYC	 িবভাগ (NYC	Department	of	City	Planning) এই ভাষা িল িনধর্ারণ 

কের।	

িসিট	এেজি েলােত	িবদয্মান	িবনামূেলয্র	ভাষাগত	েসবা	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্	আপিন	311	ন ের	কল	করেত	
পােরন	এবং	আপনার	কাি ত	সুিনিদর্ 	এেজি র	সােথ	বা	ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	স িকর্ ত	েময়েরর	অিফস	(Mayor’s	
Office	of	Immigrant	Affairs)‐এর	সােথ	কথা	বলেত	চাইেত	পােরন৷	
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বিহ ার (িডেপােটর্ শন) ও আটকাব া (িডেটনশন) 
কারা	বিহ ার	হওয়ার	ঝঁুিকেত	রেয়েছ?	
যিদ	েকউ	একিট	অপরােধ	েদাষী	সাবয্ 	হয়,	আেগর	বিহ ারােদশ	থােক	বা	 েয়াজনীয়	কাগজপ 	না	থােক,	তাহেল	িগ্রন	কাডর্ ধারীসহ	যুক্তরাে র	নাগিরক	
নয়	এমন	েযেকােনা	বয্িক্তর	বিহ ৃ ত	হওয়ার	 ঝঁুিক	রেয়েছ৷	অপরাধমূলক	কােজ	েদাষী	সাবয্ 	হওয়ার	কারেণ	বিহ ার	হেলা	এমন	একিট	 ঝঁুিক	যা	দীঘর্িদন	
আেগ	সংঘিটত	বা	কু্ষ 	েকােনা	অপরােধর	জেনয্ও	হেত	পাের,	যার	জনয্	ঐ	বয্িক্ত	হয়েতা	কখেনাই	েজেল	যায়িন	বা	আটক	হয়িন৷	

আপিন	যিদ	বিহ ৃ ত	হওয়ার	ঝঁুিকেত	থােকন	এবং	েকােনা	অয্াটিনর্র	সহায়তার	 েয়াজন	রেয়েছ	বেল	মেন	কেরন,	তাহেল	আপনার	এমন	একজন	অয্াটিনর্	
খঁুেজ	েবর	করার	েচ া	করা	উিচত	 িযিন	বিহ ার	 (িডেপােটর্ শন)	 িবষেয়	 িবেশষ ৷	আপিন	যিদ	অপরাধমূলক	কােজ	েদাষী	সাবয্ 	হেয়	থােকন,	তাহেল	
আপনার	এমন	একজন	অয্াটিনর্	 েয়াজন	 িযিন	েফৗজদাির	আইন	ও	েসইসােথ	বিহ ার	স েকর্ 	ভােলা	েবােঝন৷	বিহ ার	 িবষয়ক	েকােনা	মামলায়	সহায়ক	
হেত	পাের	এমন	আইিন	েসবা	স েকর্ 	তেথয্র	জনয্	অনুগ্রহ	কের	এই	পুি কার	তথয্সূ 	িনেদর্ িশকা	(Resource	Directory)	অংশিট	েদখুন৷		

2010	সােলর	সু ীম	েকােটর্ র	পািদ া	বনাম	েক ািক	(Padilla	v.	Kentucky)	মামলার	রায়	অনুযায়ী,	েফৗজদাির	অিভেযােগর	ফেল	অিভবাসেনর	
উপর	 স াবয্	 িব প	ফলাফল	স েকর্ 	 েফৗজদাির	 মামলায়	আসামী	পেক্ষর	অয্াটিনর্রা	তােদর	 মেক্কলেক	জানােনা	আবশয্ক৷	এর	 মােন	 হেলা,	অপরাধী 
মািণত হেল	মেক্কলেক বিহ ার	করা	হেত	পাের	িকনা, িতিন অিভবাসন সংক্রা  কারেণ আটক হেত পােরন িকনা,	িতিন আইনস ত অব া বা নাগিরক  

অজর্ ন করেত অক্ষম হেত পােরন িকনা অথবা িবেদেশ মণ করার পের তার িনরাপেদ িফের আসার সামথর্য্ ভািবত হেত পাের িকনা	েস	 িবষেয়	আসামী	
পেক্ষর	অয্াটিনর্	অবশয্ই	তার	মেক্কলেক	জানােবন৷	যিদ	আসামী	পেক্ষর	েকােনা	আইনজীবী	এই	িবষেয়	আসামীেক	না	জানান,	তাহেল	আসামী	হয়েতা	এই	
দ ােদেশর	িব ে 	চয্ােল 	জানােত	পারেবন, এমন িক িতিন যিদ অপরাধ ীকার কের থােকন তাহেলও৷	

ইিমেগ্রশন	িডেটইনােরর	েক্ষে 	িনউ	ইয়কর্ 	িসিটর	বাধািনেষধসমূহ	
2014	সােল	 িসিট	 ানীয়	আইন	58	ও	59	পাস	করার	ফেল	 িসিট	ইিমেগ্রশন	অয্া 	কা মস	এনেফাসর্েম 	 (Immigration	and	Customs	
Enforcement,	ICE)‐এর কাছ েথেক িডেটইনােরর	েয	অনুেরাধ েপেয় থােক েস েলার িত স ান জানােনার জনয্ আবশয্ক পিরি িত েলােক	আেরা	
সীমাব 	কেরেছ৷ িডেটইনার	হেলা,	 ICE	তােদর	েহফাজেত	 িনেত	চায়	এমন	েকােনা	বয্িক্তেক	আটক	করার	 িবষেয়,	 ানীয়	বা	ে ট	গভনর্েমে র	েকােনা	
সং ার	 কােছ	 ICE‐এর	 ে িরত	 একিট	 অনুেরাধ৷	 এই	 আইন েলা	 সাধারণভােব িনউ	 ইয়কর্ 	 িসিট	 পুিলশ	 িবভাগ	 (New	 York	 City	 Police	
Department,	NYPD)	এবং	সংেশাধন	িবভাগ	(Department	of	Correction,	DOC)‐েক েবিশর ভাগ েক্ষে 	ইিমেগ্রশন	িডেটইনার	পালন	
করা	েথেক	িবরত	রােখ, তেব সব েক্ষে  নয়৷	 ধুমা 	িন িলিখত	পিরি িত েলােত	NYPD	ও	DOC	ইিমেগ্রশন	িডেটইনার েলার িত স ান জানােব:	

 ICE	যিদ	েকােনা	েফডােরল	িবচারক	কতৃর্ ক	ইসুয্কৃত	এমন	েকােনা	পেরায়ানা	উপ াপন	কের	েযখােন	ঐ	বয্িক্তেক	েহফাজেত	েনয়ার	স াবয্	
কারণ	উে খ	থােক৷	

 যিদ	ঐ	বয্িক্ত	আটক	হওয়ার	পাঁচ	বছেরর	মেধয্	“সিহংস	বা	মারাত্মক	অপরােধর”	জনয্	েদাষী	সাবয্ 	হেয়	থােকন	বা	স াসবাদীেদর	নজরদাির	
তািলকার	সােথ তার	স াবয্	িমল	থােক৷	

এই	আইন েলা	ICE‐েক িরকাসর্	আইলয্া 	কােরকশনাল	ফয্ািসিলিট	(Rikers	Island	Correctional	Facility)‐েত	অিফস	রাখার	 িবষয়িটেকও	
িনিষ 	কের৷	

েকােনা	বয্িক্তেক	আটক	করা	হেল	কী	করেত	হেব	
আপিন	যিদ	অিভবাসন	কতৃর্ পেক্ষর	েহফাজেত	আটক	অব ায়	থােকন,	তাহেল	আপিন	আপনার	অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	েকােনা	 িকছু	বলার	জনয্	বা	
অিভবাসন	স িকর্ ত	 নািনেত	আপনার	অিধকার	বা	অনয্	েকােনা	অিধকার	পিরতয্াগ	কের	েকােনা	িকছু	 াক্ষর	করেত	বাধয্	নন৷	আপনার	অিভবাসনগত	অব া	
স িকর্ ত	 ে র	উত্তর	না	েদয়ার	অিধকার	আপনার	রেয়েছ৷	আপনার অয্াটিনর্র সে  কথা না বেল আপনার	েকােনা কাগজপে  াক্ষর করা উিচত নয়।	

আপিন	যিদ	আটক	 বয্িক্তর	পিরবােরর	সদসয্	 বা	তার	 ি য়জন	হন,	তাহেল	এই	 বয্িক্তর	 পূণর্নাম	ও	ডাকনাম,	এিলেয়ন	 েরিজে শন	ন র,	জ  তািরখ,	
যুক্তরাে 	 েবেশর	তািরখ,	েযেকােনা	ধরেনর	অপরােধর	েরকডর্ , তােদর অতীত ও বতর্ মােনর অিভবাসন ও েফৗজদারী আইনজীবীর েযাগােযােগর তথয্	এবং	
অিভবাসন	স িকর্ ত	অনয্	সব	কাগজপ 	আপনার	কােছ	রাখার	িবষয়িট	িনি ত	করেবন৷	
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আপিন	 যিদ	আটক	 হওয়া	আপনার	পিরবােরর	সদসয্	 বা	 ি য়জনেক	 খঁুেজ	 েবর	করেত	 চান,	তাহেল	 ইিমেগ্রশন	অয্া 	কা মস	এনেফাসর্েম 	অিফস	
(Immigration	and	Customs	Enforcement	Office)‐এর	সােথ	েযাগােযাগ	ক ন৷	আপিন	আপনার	কনসুয্েলেটর	সােথও	েযাগােযাগ	
করেত	পােরন৷	সবেশেষ,	আপিন	আটক	 েক েলােত	আলাদা	আলাদাভােব	েযাগােযাগ	করেত	পােরন৷	আেরা	তেথয্র	জনয্	আপিন	 িডেটনশন	ওয়াচ	
েনটওয়াকর্ 	(Detention	Watch	Network)	ওেয়বসাইেটর	সােথ	েযাগােযাগ	করেত	পােরন৷	

ইিমেগ্রশন অয্া  কা মস এনেফাসর্েম  (Immigration and Customs Enforcement) 

িনউ ইয়কর্  (212) 264‐4213 

িনউ জািসর্ (973) 645‐3666 
 
 

িবনামূেলয্ আইিন সহায়তা (Free Legal Assistance) 

িবনা পাির িমেক জন ােথর্ আইিন পিরেষবা দানকারীেদর অিভবাসন পযর্ ােলাচনার জনয্ কাযর্ িনবর্াহী অিফস (Executive 
Office for Immigration Review, EOIR) তািলকা: 
https://www.justice.gov/eoir/list‐pro‐bono‐legal‐service‐providers 

কম খরেচর অিভবাসন পিরেষবা দানকারীেদর িনউ ইয়কর্  ইিমেগ্রশন েকায়ািলশন (New York Immigration 

Coalition) তািলকা: 
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers__1
.10.2017.pdf 

নতুন আেমিরকানেদর জনয্ িনউ ইয়কর্  ে ট অিফস (New York State 

Office for New Americans)/িলবািটর্  িডেফ  ে ােজক্ট  
(800) 566‐7636 

িলগয্াল এইড ইিমেগ্রশন ল ইউিনট  
(Legal Aid Immigration Law Unit) 

(212) 577‐3456 (বুধ ও ক্রবার িবেকেল) 

অিভবাসী সুরক্ষা ক  (Immigrant Defense Project) ( ধুমা  
অপরাধমূলক অিভবাসন সংক্রা  িবষয় িলর তথয্ ও েরফারাল; েকােনা 
সরাসির িতিনিধ  নয়) 

(212) 725‐6422 

ংক্স িডেফ াসর্ (Bronx Defenders) (718) 838‐7878 

কিলন িডেফ ার সািভর্ েসস (Brooklyn Defender Services) (718) 254‐0700 x100 

 

ব ী বয্িক্ত	ও	পিরবার েলার	জনয্	আেরা	তথয্	এবং	আইিন	ছাড়া	অনয্	সহায়তা:	ফয্ািমিলজ	ফর	ি ডম	(Families	for	Freedom):	(646)	290‐5551।	

কনসুয্েলট েলার	একিট	তািলকার	জনয্:	http://www.citidex.com/252.htm৷	

িডেটনশন	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	িডেটনশন	ওয়াচ	েনটওয়ােকর্ র	ওেয়বসাইট	www.detentionwatchnetwork.org	েদখুন৷	

বতর্ মােন েহফাজেত আেছন এমন একজন আটক বয্িক্তেক খঁুেজ েবর করার জনয্:	https://locator.ice.gov/odls/homePage.do৷	

গভনর্েরর	ক্ষমা	(GOVERNOR’S	PARDON)	বলেত	কী	েবাঝায়?	
েফৗজদারী অপরােধ েদাষী সাবয্  হওয়ার সােথ স িকর্ ত পিরণাম িলর মেধয্ কেয়কিটেক র করার জনয্ িনউ	ইয়কর্ 	ে েটর	গভনর্র	ক্ষমা	ম ু র	করেত	
পােরন৷ েয অিভবাসীরা নিথভুক্ত (েযমন গ্রীন কাডর্  ধারক) বা নিথভুক্ত নয়, তােদর েক্ষে  একিট ক্ষমা বাধয্তামূলক বিহ ার বা আইনস ত অব ার ওপের 

িনেষধা ােক িতেরাধ করেত সাহাযয্ করেত পাের।	

	



13    বিহ ার (িডেপােটর্ শন) ও আটকাব া (িডেটনশন) 

ক্ষমার	জনয্	কারা	আেবদন	করেত	পাের?	
িনউ ইয়কর্  ে েট েফৗজদারী অপরােধ (বা লংঘেন) েদাষী সাবয্  হেয়েছন এমন েয েকােনা বয্িক্ত ক্ষমার জনয্ আেবদন করেত পােরন। আেরা জানুন 

এখােন https://www.ny.gov/services/apply‐clemency।	
	
গভনর্েরর ক্ষমা েতয্ক েক্ষে  িন য়তা েদয় না েয এরপের অিভবাসন সংক্রা  আর েকােনা পিরণাম ভুগেত হেব না। এমন িক একিট ক্ষমাও অিভবাসেনর 

উেদ্দশয্ িলর েক্ষে  িনিদর্  িকছু অপরাধেক পুেরাপুির র করেত পাের না। তা সে ও, একিট ক্ষমা একজন নিথভুক্ত নয় এমন	মানুেষর েক্ষে  আইনস ত 

অব ার জনয্ অপরাধমূলক িনেষধা া র করেত পাের অথবা েফৗজদাির অপরােধ েদাষী সাবয্  হওয়া একজন নিথভুক্ত মানুেষর েক্ষে  বিহ ােরর ঝঁুিক বা 

বাধয্তামূলক বিহ ার র করেত পাের।	

একিট ক্ষমা িকভােব	আপনার অিভবাসেনর মামলােক ভািবত করেত পাের েসই িবষেয় আেরা জানেত, ইিমেগ্রশন িডেফ  ে ােজক্ট-এর সে  212‐

725‐6422	ন ের বা	info@immdefense.org এ েযাগােযাগ ক ন।	

বিহ ার	 িতেরাধ	করার	জনয্	আিম	িকভােব	ক্ষমার	জনয্	আেবদন	করেত	পাির?	
ক্ষমার	জনয্	আেবদন	করেত	হেল,	আপনােক	অবশয্ই	যথাস ব	েবিশ	তথয্	সংগ্রহ	করেত	হেব,	েয েলা	ক্ষমা	ম ু র	করার	েযৗিক্তকতা	তুেল	ধের৷	এই	

তেথয্র	মেধয্	অ ভুর্ ক্ত	রেয়েছ:	

 নাম,	িঠকানা,	েযাগােযােগর জনয্	েফান	ন র,	জ  তািরখ	এবং	েসাশয্াল	িসিকউিরিট	ন র	বা	এিলেয়ন	েরিজে শন	ন রসহ	বয্িক্তগত	তথয্,	

 অিভবাসনগত	 নািন	অমীমাংিসত	রেয়েছ	িকনা	এবং	েসই	 নািনর	বতর্ মান	অব া,	

 অপরাধ সংঘটেনর	জায়গা,	দ 	 দােনর	তািরখ	এবং	েঘািষত	দ (সমূহ)	সহ	েদাষী	সাবয্ 	হওয়ার	ধরন,	

 পুনবর্াসেনর	ইিতহাস	বা	 মাণ,	যা	ভােলা	চির েক	তুেল	ধের,	

 যুক্তরাে র	সােথ	আপনার	ব েনর	িব ািরত	বণর্না	এবং		

 বিহ ােরর	ফেল	আপনার	ও	আপনার	পিরবােরর	উপর স াবয্	 ভােবর	বণর্না৷	

আেবদনপ 	পাঠােনার	িঠকানা:	

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

অথবা	আপনার	আেবদেনর	পয্ােকজিট	 য্ান	কের	িনেচর	িঠকানায়	ইেমইল	ক ন:	PardonsAndCommutations@doccs.ny.gov	

ক্ষমা	ম ু েরর	পর (AFTER	A	PARDON)	
আপিন	যিদ	গভনর্েরর	কাছ	 েথেক	ক্ষমা	 েপেয়	থােকন,	তাহেল	 বিহ ার	এড়ােনার	জনয্	আপনােক	অবশয্ই	 বাড়িত	পদেক্ষপ	 িনেত	হেব৷	আপনার	 েয	

পদেক্ষপ েলা	েনয়া উিচত	েস েলার	মেধয্	একিট	হেলা,	েয	আদালেত	আপনার	অিভবাসনগত	 নািন	হে 	েসখােন	ক্ষমা ম ু েরর	 মাণ	দািখল	করা৷	
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সরকাির সুেযাগ-সুিবধা  
অিভবাসীেদর	জনয্	েকান	ধরেনর	সরকাির	সুেযাগ‐সুিবধার	(PUBLIC	BENEFITS)	বয্ব া	রেয়েছ?	
অিভবাসনগত	 অব া	 িনিবর্েশেষ,	 সবার	 জনয্	 অেনক	 পূণর্	 েসবা	 ও	 সুেযাগ-সুিবধার	 বয্ব া	 রেয়েছ৷ এই পিরেষবা িলর মেধয্ কেয়কিট জ ির 

েয়াজন িলর জনয্।	 েয়াজনীয়	কাগজপ 	েনই	এমন	অিভবাসীসহ	সবাই	িনেচ তািলকাভুক্ত	েসবাসমূহ	েপেত	পােরন৷		

 ে ট	িচলে 	েহলথ	ইনসুয্ের 	ে াগ্রাম	(SCHIP)‐এর	অধীেন	19	বছেরর	কম	বয়সী	িশ রা	 া য্	িবমা	পাওয়ার	েযাগয্,	
 গভর্ বতী মিহলা, 5 বছেরর কম বয়সী িশ  এবং 6 মাস পযর্  (অথবা নয্পানকারী িশ েদর েক্ষে  12	মাস) বয়েসর িশ েদর মােয়রা উইেমন, 

ইনফয্া স অয্া  িচলে ন (WIC) ে াগ্রােমর অধীেন পুি  সংক্রা  িশক্ষা, পুি কর খাদয্ ও নয্পান করােনার সহায়তার জনয্ েযাগয্,	
 ি নয্াটাল েকয়ার অয্ািসে  ে াগ্রাম (PCAP) এর অধীেন গভর্ বতী মিহলােদর জনয্ সবপূবর্ পিরচযর্া,	
 অয্া ুেল 	সািভর্ সসহ	জ ির	িচিকৎসা	েসবা,	
 পািরবািরক	সিহংসতা	স েকর্ 	কাউে িলং,	
 িটকাদান,	
 HIV	পরীক্ষা	ও	কাউে িলং,	
 জ ির	আ য়,	
 িবষ	িনয় েণর	জনয্	হটলাইন,	
 খাবার	রাখার	ঘেরর	বা	ফুড	পয্াি 	েসবা,	
 িশ 	কলয্াণ	ও	পালক	পিরচযর্া	েসবা,	
 সরকাির	 ু েল	িশক্ষা,	
 ু েল	সকােলর	না া	ও	 পুেরর	খাবােরর	কমর্সূিচ,	
 িডপাটর্ েম 	ফর	িদ	এিজং	(Department	for	the	Aging)	কতৃর্ ক	 দত্ত	িসিনয়র	সািভর্ স	ও	িসিনয়র	েস ার	ে াগ্রাম,	
 েভাক্তা	 তারণার	িবষেয়	সুরক্ষা	 দানকারী	িডপাটর্ েম 	অব	কনিজউমার	অয্ােফয়াসর্	(Department	of	Consumer	Affairs) ারা দত্ত	েসবা,	
 মানবািধকার	কিমশন	(Human	Rights	Commission)‐এর	েদয়া	ৈবষময্‐িবেরাধী	সুরক্ষা,		
 পাকর্ 	ও	িবেনাদন	িবভাগ	(Department	of	Parks	and	Recreation)‐এর	েদয়া	েসবা	ও	সুিবধাসমূহ,	
 া য্ ও মানিসক া য্িবিধ িবভাগ (Department	of	Health	and	Mental	Hygiene) ারা দত্ত পিরেষবা,	
 পাবিলক	লাইে ির	সািভর্ স	ও	িবেশষ	অনু ানমালা,	
 গণ	পিরবহন,	
 পুিলিশ	িনরাপত্তা এবং	

 অি কা 	েথেক	সুরক্ষা।	

ধুমা 	যুক্তরাে র	নাগিরক	ও	িকছু	িনিদর্ 	আইনগত	 য্াটাসধারী	অিভবাসীরা, যারা “আইনস তভােব উপি ত” আেছন তারা	েপেত	পােরন	এমন	সুেযাগ-

সুিবধার	কেয়কিট	উে খ	করা	হেলা:	

 স ূরক	িনরাপত্তা	আয়	(Supplemental	Security	Income,	SSI),	
 ফুড	 য্া  (Food	stamps),	
 নগদ	আিথর্ক	সহায়তা,	
 সরকাির	বাস ান (Public	housing),	
 অনুে দ	আট	আবাসন	ভাউচার	এবং	
 েমিডেকইড (জ ির নয় এমন)৷	
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স ূ রক	িনরাপত্তা	আয়	(SUPPLEMENTAL	SECURITY	INCOME,	SSI)	কী?	
 SSI	হেলা	িন ‐আেয়র	 বীণ	(65	বছর	ও	তারেচেয়	েবিশ	বয়সী),	অ 	বা	 িতব ী	মানুষেদর	জনয্	একিট	নগদ	আিথর্ক	সুিবধা৷	

 েযসব	বয্িক্ত	SSI	েপেয়	থােকন	তারা	 য়ংিক্রয়ভােব	েমিডেকইড	পাওয়ার	েযাগয্৷	

একজন	বয্িক্ত	েযেকােনা	সামািজক	 িনরাপত্তা	 শাসন	(Social	Security	Administration,	SSA)	অিফেস	বা	
(800)	772‐1213	ন ের	কল	কের	SSI	এর	জনয্	আেবদন	করেত	পােরন৷	

ফুড	 য্া 	কী?	
 বতর্ মােন	স ূরক	পুি 	সহায়তা	 ক 	(Supplemental	Nutrition	Assistance	Program,	SNAP)	নােম	পিরিচত	ফুড	 য্া 	

হল	কুপন	ও	ইেলক িনক উপােয়	 সুিবধা	 ানা র	 (Electronic	Benefits	Transfer,	EBT)	নামক	কােডর্ র	মাধয্েম	 নগদ	আিথর্ক	

সহায়তা	 দান,	যা	 ‐আেয়র	পিরবার েলােক	খাবার	িকনেত	সাহাযয্	কের৷	

 িনউ	ইয়কর্ 	িসিটেত	NYC	মানব	স দ	 শাসন	(Human	Resources	Administration,	HRA)	ফুড	 য্া 	পিরচালনা	কের	থােক৷		

ফুড	 য্াে র	জনয্	আেবদন	করেত	একজন	বয্িক্ত	HRA	জব	েস াের	বা	ফুড	 য্া 	অিফেস	েযেত	পােরন৷	

 েকােনা	 মা/বাবা	 ফুড	 য্াে র	জনয্	 েযাগয্	 না	 হেলও,	 যিদ	তার	 েছেলেমেয়রা	 েযাগয্	 হয়	তাহেল	 িতিন	তার	 েছেলেমেয়েদর	জনয্	 ফুড	

য্াে র	আেবদন	করেত	পােরন৷	

ফুড	 য্াে র	 জনয্	আেবদন	 করেত,	 311	 ন ের	 কল	 ক ন	 বা	 অনলাইেন	HRA	 িভিজট ক ন এই িঠকানায় 

http://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap‐benefits‐food‐program.page।	

নগদ	আিথর্ক	সহায়তা	কী?	
নগদ	আিথর্ক	সহায়তা	 হেলা	 িনউ	 ইয়কর্ 	 িসিটর	এমন	একিট	 ে াগ্রাম	 যা	 ‐আেয়র	 েযাগয্	পিরবার েলােক	আত্মিনভর্ রশীল	 হেত	সহায়তা	করার	জনয্	

তােদরেক	আিথর্ক	সহায়তা	 দান	কের থােক৷	

নগদ	আিথর্ক	সহায়তা	ও	অনয্ানয্	সরকাির	সুেযাগ-সুিবধার	জনয্	আেবদন	করা	যায়	িনউ	ইয়কর্ 	িসিটেত অবি ত	এমন	জব	
েস ার	 খঁুেজ	 েপেত	 েদখুন	http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job‐locations.page	অথবা 

311	ন ের	কল	ক ন।		

সরকাির	আবাসন (PUBLIC	HOUSING)	কী?	
সরকাির	আবাসন	হেলা	সরকাির‐মািলকানাধীন	এক	ধরেনর	বাস ান	যা	 ‐আেয়র	িকছু	পিরবার	ও	বয্িক্তরা	েপেত	পােরন৷	

েসকশন	এইট	আবাসন	ভাউচার	(SECTION	8	HOUSING	VOUCHERS)	বলেত	কী	েবাঝায়?	
েসকশন এইট আবাসন ভাউচার হেলা একিট সুিবধা যা তােদর ভাড়ার িকছু অংশ পিরেশাধ করেত একিট পিরবারেক সাহাযয্ কের থােক৷ েসকশন এইট 

হাউিজংেয়র জনয্ ধুমা  িকছু িনিদর্  -আেয়র পিরবার েযাগয্ বেল িবেবিচত হেয় থােক এবং ধুমা  িনিদর্  িকছু বািড়ওয়ালা েসকশন এইট ভাউচার 

গ্রহণ কেরন৷ 
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সরকাির আবাসন ও েসকশন এইট ভাউচার স েকর্  আেরা তেথয্র জনয্ িনউ ইয়কর্  িসিট হাউিজং অথিরিট (New York 

City Housing Authority, NYCHA)‐এর িন িলিখত েযেকােনা একিট অিফেস েযাগােযাগ ক ন অথবা 
http://apply.nycha.info েদখুন৷ 

ময্ানহাটন/ ংক্স 478 E. Fordham Rd., 2nd Floor 
Bronx, NY 10458 
(718) 707‐7771 

কিলন/ য্ােটন আইলয্া  787 Atlantic Ave., 2nd Floor 
Brooklyn, NY 11238 
(718) 707‐7771 

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

সরকাির	আবাসন‐এর	আেবদনপ 	িনেচর	িঠকানায়	পাঠান:	
NYCHA	
Post	Office	Box	445	
Church	Street	Station	
New	York,	NY	10008	

েসকশন	 এইট	 ভাউচার	 স েকর্ 	 িনউ	 ইয়কর্ 	 িসিট	 হাউিজং	 অয্া 	 ি জােভর্ শন	 িডপাটর্ েম 	 (Housing	 and	 Preservation	

Department,	HPD)‐এর	কাছ	েথেক	আেরা	তেথয্র	জনয্,	অনুগ্রহ	কের	(917)	286‐4300	ন ের	কল	ক ন৷	

আবাসন	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	অনুগ্রহ	কের	আবাসন	অংশিট	েদখুন	(পৃ া	411)৷	

েমিডেকইড কী?	
েমিডেকইড হেলা একিট কমর্সূিচ যা সীিমত আয় ও স দ আেছ এমন মানুষেদর জনয্ িচিকৎসার খরচ বহেন সাহাযয্ কের। আপনার যিদ িচিকৎসার অিধক 

িবল থােক, পিরপূরক সুরক্ষা আয় (Supplemental	Security	Income,	SSI) পান ও/বা িনিদর্  িকছু আিথর্ক আবশয্কতা পূরণ কেরন, তাহেল 

আপিন েমিডেকইেডর আওতাভুক্ত হেত পােরন। অিতিরক্ত তেথয্র জনয্, অনুগ্রহ কের েমিডেকইড েহ লাইেন (800)	 541‐2831 ন ের 

েযাগােযাগ ক ন।	

িমউিনিসপয্াল	আইিড:	IDNYC	কাডর্ 	
অিভবাসনগত	অব া	িনিবর্েশেষ	িনউ	ইয়কর্ 	িসিটর সব	বািস ার	জনয্	2014	সােল	“IDNYC”	নামক	িমউিনিসপয্াল	আইেডি িট	কাডর্ 	ৈতির	করার	জনয্	

িনউ	ইয়কর্ 	িসিট	একিট	আইন	পাস	কেরেছ৷	IDNYC	কাডর্ 	হেলা	ছিবযুক্ত	একিট	পিরচয়প 	যা	অেনক	কােজ	বয্বহার	করা	যায়৷	িসিট	গভনর্েমে র	কমর্সূিচ	

ও	 েসবাসমূেহ	 েবশািধকার	 েপেত,	 িসিট	 গভনর্েমে র	ভবন েলােত	 ( ু লসহ)	 েবশ	করেত,	 NYPD‐এর	 পুিলশ	অিফসারেদর	 সােথ	 েযাগােযাগ	

করেত,	 িকছু	 িনিদর্ 	আিথর্ক	 িত ােন	েচিকং	অয্াকাউ 	 খুলেত	এবং	আেরা	অেনক	 সুেযাগ‐সুিবধা	গ্রহণ	করার জনয্	এিট	বয্বহার	করা	যায়৷	 IDNYC	

কােডর্ র	বাড়িত	সুিবধা েলার	মেধয্	অ ভুর্ ক্ত	রেয়েছ:	

 মুিভ	িটিকট,	 ডওেয়	েশা,	েখলাধুলার	ইেভ ,	িথম	পাকর্ 	এবং	আেরা	অেনক	িবেনাদনমূলক	িবষেয়	িবেশষ	মূলয্ছাড়৷	

 NYC	পাকর্ স	 িরিক্রেয়শন	 েস ার	 (NYC	Parks	Recreation	Center)‐এ	 বািষর্ক ও ছয় মােসর সদসয্পদ	এবং	 25‐61	 বছর	

বয় েদর	জনয্	NYC	পাকর্ স	িডপাটর্ েম 	(NYC	Parks	Department)‐এর	েটিনস	পারিমেটর	উপর	10%	হাের	মূলয্ছাড়৷	
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 NYC‐এর	22িট	YMCA	েস ােরর	সব েলােত	পিরবার ও া বয় েদর	সদসয্পেদ	20%	মূলয্ছাড়৷	

 েসামবার	েথেক	 ক্রবার	সকাল	7টা	েথেক	স য্া	7টা	পযর্ 	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিটর	ফুড	বাজার	(Food	Bazaar)	সুপার মােকর্ েট	সব	ধরেনর	

েকনাকাটার	উপর	5%	মূলয্ছাড়৷	

 িনউ	ইয়কর্ 	পাস	(New	York	Pass)‐এর	জনয্	25%	মূলয্ছাড়,	যা	হেলা	NYC‐এর	83িট	পযর্টন	েকে র	জনয্	একিট	শহরবয্াপী	পাস৷	

 িনউ	ইয়কর্ 	িসিটেত	িবিভ 	আিথর্ক	 িত ােন	বয্াংক	অয্াকাউ 	েখালা৷	

 জা ঘর,	 িশ কলা	 েক ,	কনসাটর্ 	হল,	 েবাটািনকয্াল	গােডর্ ন	ও	 িচিড়য়াখানাসহ	 িসিটর	সাং ৃ িতক	 িত ােনর	মেধয্	40িটেত	 িবনামূেলয্	এক	

বছেরর	সদসয্পদ৷	

	
সুেযাগ-সুিবধার	একিট	পূণর্া 	িববরেণর	জনয্,	েদখুন:	http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/benefits.page।		

আিম	িকভােব	IDNYC	কােডর্ র	জনয্	আেবদন	করেত	পাির?	
IDNYC	কাডর্ 	েপেত	হেল,	আপনােক	অবশয্ই	একিট	আেবদনপ 	পূরণ	কের	IDNYC	িনব ন	েকে 	(IDNYC	Enrollment	Center)	জমা	

িদেত	হেব৷	আেবদনপ েলা	অবশয্ই	হােত	 াক্ষিরত	হেত	হেব	এবং	সশরীের	জমা	িদেত	হেব৷	এ েলা	অনলাইেন	জমা	েদয়া	যােব	না৷	অয্াপেয় েম 	

করেত	311	ন ের	কল	ক ন	বা	www.nyc.gov/IDNYC ওেয়বসাইেট	যান৷	িনউ	ইয়কর্ 	িসিটেত	বসবাসকারী	14	বছর	বা	তার েচেয়	েবিশ	বয়সী	

েতয্ক	অিধবাসী	একিট IDNYC	কাডর্ 	েপেত	পােরন৷	

আেবদনকারীেদরেক	অবশয্ই	পিরচেয়র	 মাণ	এবং	িনউ	ইয়কর্ 	িসিটেত	বসবােসর	 মাণ	িদেত	হেব৷	পিরচয়	ও	বসবােসর	 মাণ	িহেসেব	অেনক	ধরেনর	

কাগজপ 	গৃহীত	হেয়	থােক৷	িনউ	ইয়েকর্ র	সব	অিধবাসীেক	িবনামূেলয্	IDNYC	কাডর্ 	েদয়া	হয়৷	কােডর্ র	েময়াদ	থাকেব	আেবদনপ 	অনুেমািদত	হওয়ার	

তািরখ	েথেক	পাঁচ	বছর	পযর্ ৷	আেবদন	 িক্রয়ায়	ইংেরিজেত	সীিমত	দক্ষতাস 	ও	 িতব ী	বয্িক্তেদর	 েবশািধকার	রেয়েছ৷ 

িসিট,	ে ট	ও	েফডােরল	আইেন	অনুেমািদত	সীমার	মেধয্	IDNYC‐এর	সব	আেবদনকারীর	তেথয্র	েগাপনীয়তা	 িসিট	রক্ষা	করেব৷	 িনবর্াহী	আেদশ	41	

(Executive	Order	41)	অনুযায়ী	িসিট	আেবদনকারীেদরেক	অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	িজে স	করেব	না৷ 

আেবদনপ 	ি 	করেত	http://www1.nyc.gov/site/idnyc/card/application‐materials.page	ওেয়বসাইেট	যান।		

IDNYC	 কাডর্ 	 ও	 িকভােব	 আেবদন	 করেত	 হেব	 েস	 স েকর্ 	 আেরা	 তেথয্র	 জনয্,	 অনুগ্রহ	 কের	 IDNYC	 ওেয়বেপজ	 েদখুন:	

www.nyc.gov/IDNYC।	
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একজন	বয্িক্ত	িকভােব	সরকাির	 া য্	িবমা	(PUBLIC	HEALTH	INSURANCE)	েপেত	পােরন?	

িনেচ সরকাির	 া য্	িবমা	কমর্সূিচ স েকর্ 	তথয্	েদয়া	হেয়েছ েয েলা	পাওয়ার জনয্ অেনক অিভবাসী	েযাগয্	হেত	পােরন:	

 ‐আেয়র	সব	বয়সী	মানুেষর	জনয্	েমিডেকইড৷	জ ির নয় এমন	েমিডেকইেডর	জনয্	আইনস ত	অিভবাসনগত	অব া	আবশয্ক,	

 জ ির পিরচযর্ার জনয্ জ ির েমিডেকইড,	

 18	বছর	বা	তার েচেয়	কম	বয়সীেদর	জনয্	চাই 	েহলথ	 াস	(Child	Health	Plus),	

 19‐64	বছর	বয়সী	 া বয় েদর	জনয্	ফয্ািমিল	েহলথ	 াস	(Family	Health	Plus),	

 ি নাটাল	েকয়ার	অয্ািস য্া 	ে াগ্রাম	(Prenatal	Care	Assistance	Program,	PCAP),	

 ফয্ািমিল	 য্ািনং	েবেনিফট	ে াগ্রাম	(Family	Planning	Benefit	Program,	FPBP),	

 ফয্ািমিল	 য্ািনং	এক্সেটনশন	ে াগ্রাম	(Family	Planning	Extension	Program,	FPEP)	এবং	

 HIV	পেজিটভ	িচিকৎসার	জনয্	এইডস	 াগ	অয্ািস য্া 	ে াগ্রাম	(AIDS	Drug	Assistance	Program,	ADAP)৷	

সরকাির	 া য্	িবমা	পাওয়ার	জনয্	েযাগয্	কারা?	
 অিনবি ত অিভবাসীসহ	িনউ	ইয়কর্ 	ে েটর	সব	অিভবাসী	অিধবাসীরা	িন িলিখত	সুেযাগ-সুিবধা পাওয়ার	েযাগয্:	

 চাই 	েহলথ	 াস,	

 ি নাটাল	েকয়ার	অয্ািস য্া 	ে াগ্রাম	(PCAP),	

 ফয্ািমিল য্ািনং েবিনিফট ে াগ্রাম (FPBP),	

 ফয্ািমিল	 য্ািনং	এক্সেটনশন	ে াগ্রাম	(FPEP),	

 এইডস	 াগ	অয্ািস য্া 	ে াগ্রাম	(ADAP)	এবং	

 জ ির	েমিডেকইড৷	
অিভবাসনগত	অব ায়	িনিবর্েশেষ	সব	িশ ই	সরকাির	 া য্	িবমা	পাওয়ার	জনয্	েযাগয্	যিদ	তােদর	পিরবার	আেয়র	উপর	িভিত্ত	কের	েযাগয্	হেয় থােক৷	

সাধারণত,	অিনবি ত অিভবাসী	এবং	অিভবাসী‐নন	এমন	বয্িক্তরা	(অ ায়ী	বয্বসায়ী,	িশক্ষাথ ,	িচিকৎসা	ও	 মণ	িভসাধারী	বয্িক্ত)	জ ির	অব া	ছাড়া	ফয্ািমিল	
েহলথ	 াস	বা	েমিডেকইড	সুিবধা	পাওয়ার	েযাগয্	নয়৷	

েমিডেকইড	ও	ফয্ািমিল	েহলথ	 ােসর	জনয্	েযাগয্	হেত	হেল	একজন	অিভবাসীেক	িন িলিখত	ে িণ েলার	েযেকােনা	একিটর	অ ভুর্ ক্ত	হেত	হেব:	

 জ  সূে 	যুক্তরাে র	নাগিরক,		

 িনেজেদর	েদেশ	িনগ্রহ	বা	অনয্	েকােনা	সমসয্ার	িশকার	হেয়	যারা	যুক্তরাে 	অিভবাসী	হেয়েছন	(যার	মেধয্	রেয়েছ	শরণাথ ,	রাজৈনিতক	আ য়	
পাওয়া	 বয্িক্ত,	অয্ােমেরিশয়ান,	 িকউবান/হাইিতয়ান	অিভবাসী,	শতর্ সােপেক্ষ	আগমনকারী	 বয্িক্ত,	 মানব	পাচােরর	 িশকার	 হওয়া	 বয্িক্ত	এবং	
যােদর	অ ায়ী	সুরক্ষা	 য্াটাস	আেছ),	

 আইনস ত	 ায়ী	বািস া,		

 মিহলােদর িব ে  িহংসা সংক্রা  আইন (Violence	Against	Women	Act, VAWA)	েসলফ‐িপিটশনার	(যুক্তরাে র	নাগিরক	বা	
ৈবধ	 ায়ী বািস ােদর ামী/ ী	ও	েছেলেমেয়	যারা	শারীিরক	বা	মানিসকভােব	িনযর্ািতত	হেয়েছন),	

 বিহ ারােদেশর	উপর	 িগতােদশ	েদয়া	হেয়েছ	বা	বিহ ার	বািতল	করা	হেয়েছ	এমন	অিভবাসী,	

 িনবি ত অিভবাসীগণ (েসই	সব	বয্িক্ত	যারা	েদখােত	সক্ষম	েয	তারা	জানুয়াির	1,	1972	তািরখ	েথেক	যুক্তরাে 	অিবরতভােব	বসবাস	কের	
আসেছন),	

 যুক্তরাে 	পয্ােরাল া 	বয্িক্ত,	যার	পয্ােরােলর	েময়াদ	েশষ	হয়িন,	
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 কানাডােত	জ গ্রহণকারী	েনিটভ	আেমিরকান	এবং	যুক্তরাে র	সােথ	িবেশষ	স কর্ 	রেয়েছ	এমন	অ ল	েথেক	আসা	বয্িক্তগণ,	

 সশ 	বািহনীেত	কাজ	করা	অবসর া 	বয্িক্ত	এবং	যারা	এখেনা	কাজ	করেছন, তােদর ঘিন  পিরবারসহ,	অথবা	

 িনউ	ইয়কর্ 	ে ট	িডপাটর্ েম 	অব	েহলথ	েযসব	অিভবাসীেক	পামর্ােন িল	িরসাইিডং	আ ার	কালার অব ল	(PRUCOL)	িহেসেব	শনাক্ত	কেরেছ৷	

েসই সােথ...	
 অিভবাসনগত	অব ায়	 িনিবর্েশেষ	জ ির	 িচিকৎসার	 েয়াজন	রেয়েছ	এমন	 েযেকােনা	বয্িক্তর	অয্া ুেল 	ডাকার	এবং	জ ির	 িবভােগ	 েসবা	

গ্রহেণর	অিধকার	রেয়েছ৷	

 অিভবাসনগত	অব ায়	 িনিবর্েশেষ,	 েযেকােনা	 বয্িক্ত	 েফডােরল	অথর্ায়েন	 পিরচািলত	 া য্	 েক 	 েথেক	 এবং	 NYC	 া য্	 ও	 হাসপাতাল	
কেপর্ােরশন	(Health	and	Hospitals	Corporation)‐এর	পিরচািলত	হাসপাতাল,	ডায়াগনি ক	েস ার	ও	িচিকৎসা	েক ,	দীঘর্‐
েময়াদী	েসবাদানকারী	 িত ান	ও	িক্লিনক েলা	েথেক	েসবা	েপেত	পােরন৷	

সরকাির	 া য্	 িবমা	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	আপিন	HRA	 েমিডেকইড	 েহ 	লাইেন	 (888)	NYC‐6116	
ন ের	কল	করেত	পােরন৷		

সীিমতভােব	ইংেরিজ	বলেত	পােরন	বা	আেদৗ	বলেত	পােরন	না	এমন	েকােনা	বয্িক্ত	িক	 া য্	েসবার	েক্ষে 	
ভাষা	সহায়তা	েপেত	পােরন?	
ইংেরিজেত	দক্ষ	নন	এমন	েকােনা	বয্িক্তর জনয্	অিধকাংশ	 া য্	েসবা	েক 	েথেক	ভাষা	সংক্রা 	অথর্বহ	সহায়তা	পাওয়ার	অিধকার	রেয়েছ৷	েফডােরল	ও	
ে ট	আইন	অনুযায়ী	 ইংেরিজেত	 সীিমত	 দক্ষতা	 (LEP)	 রেয়েছ	 এমন	 বয্িক্তেদরেক	ভাষা	 সংক্রা 	 সহায়তা দান	 করার	জনয্	 হাসপাতাল েলার	
যুিক্তস ত	পদেক্ষপ	গ্রহণ	করা	আবশয্ক,	েযমন	সব	েরাগীেদর	সােথ	কাযর্কর	েযাগােযাগ	 িনি ত	করার	জনয্	দক্ষ	েদাভাষী	েসবা	এবং পূণর্	ফরম,	
িনেদর্ শনা	ও	তথয্াবলীর অনুবাদ	 দান	করা৷	

যিদ েকােনা হাসপাতাল আপনােক পযর্ া  েদাভাষী বা অনুবাদ েসবা িদেত বয্থর্ হয়, তাহেল আপিন িন িলিখত 
িত ান েলােত একিট নাগিরক অিধকার অিভেযাগ (civil rights complaint) দােয়র করেত পােরন: 

ইউ.এস. িডপাটর্ েম  অব েহলথ অয্া  িহউময্ান সািভর্ েসস, অিফস ফর িসিভল 
রাইটস (U.S. Department of Health and Human Services, 

Office for Civil Rights, OCR) 

(212) 264‐3313 

NYS িডিভশন অব িহউময্ান রাইটস (NYS Division of Human Rights) (718) 741‐8400 

NYS িহউময্ান রাইটস কিমশন (NYS Human Rights Commission) 311 বা (212) 306‐7450 

হাসপাতােলর	কিমউিনিট	উপেদ া	েবাডর্ 	(HOSPITAL	COMMUNITY	ADVISORY	BOARDS)	
কী?	
হাসপাতােলর	 কিমউিনিট	 উপেদ া	 েবাডর্ 	 (CABs)	 NYC	 েহলথ + হসিপটালস	 (NYC	 Health	 +	 Hospitals,	 H+H)‐এর	 েক  বা 

ফয্ািসিলিট েলােক	 া য্েসবা	েক েলার	িস া 	গ্রহণ	 িক্রয়া	স েকর্ 	কিমউিনিটর	 ি ভি 	কী	েস	বয্াপাের	উপেদশ	েদয়	এবং	ঐ	েক েলার	লক্ষয্	ও	
উেদ্দশয্ েলা	স েকর্ 	কিমউিনিটেক	অবিহত	কের৷	েকে র	পিরক না ণয়ন	ও	কমর্সূিচ	উ য়েনর	িবষেয়	CAB	সদসয্রা	 পূণর্	 ি ভি 	 দান	কেরন	
এবং	কিমউিনিট	 প,	 ানীয়	কমর্কতর্ া	ও	েকে র	 শাসেনর	সােথ	মত	 িবিনময়	কেরন৷	CABs	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	H+H‐এর	অিফস অব 

ই ারগভনর্েম াল	 িরেলশ  (Health	and	Hospital	Corporation	Office	of	 Intergovernmental	Relations)-এর	সােথ	
(212)	788‐3349	ন ের	েযাগােযাগ	ক ন	বা	www.nyc.gov/hhc	ওেয়বসাইট	েদখুন৷	
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সরকাির	 ু েল	(PUBLIC	SCHOOL)	পড়ার	অিধকার	কােদর	রেয়েছ?	
অিভবাসনগত	অব ায়	িনিবর্েশেষ,	িনউ	ইয়কর্ 	িসিটেত	বসবাসকারী	5	েথেক	21	বছর	বয়সী	সব	বয্িক্তর	হাই	 ু ল	েথেক	গ্রয্াজুেয়ট	না	হওয়া	পযর্ 	িবনামূেলয্ 
সরকাির	 ু েল	পড়ার	অিধকার	রেয়েছ৷	েয	বছের	একিট	িশ র	বয়স	5	বছর	হেব	েসই	বছর	েথেক	 েতয্ক	িশ র	িক ারগােটর্ েন	পড়ার	অিধকার	রেয়েছ৷	

িশক্ষাথ 	ও	 িপতামাতােদরেক	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিটর	সরকাির	 ু েল	তােদর	অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	তথয্	 দান	করার	
েয়াজন	েনই৷	

িপতামাতারা	িক	 ু েলর	তথয্ েলা	ইংেরিজ	ছাড়া	অনয্	েকােনা	ভাষায়	অনুবােদ	েপেত	পােরন?	
িশক্ষা	িবষয়ক	 পূণর্	েনািটশ,	িচিঠ	ও	ফরেমর	অনুবাদ	িপতামাতােদর	মাতৃভাষায়	পাওয়ার	অিধকার	রেয়েছ৷	েসইসােথ,	িপতামাতােদর	ৈবঠক	ও	পিরিচিতমূলক	
অনু ান	বা	ওিরেয়ে শেন	অবশয্ই	েদাভাষীর	বয্ব া	থাকেত	হেব৷	েকােনা	 িপতামাতা	যিদ	 েয়াজনীয়	অনুবাদ	বা	েদাভাষী	েসবা	না	পান,	তাহেল	সহায়তা	
পাওয়ার	জনয্	 েসই	 িপতামাতা	তােদর	পয্াের 	 েকা-অিডর্ েনটর,	 ু ল,	 িডপাটর্ েম  অব এডুেকশন (DOE)‐এর	 িডিভশন অব ফয্ািমিল	অয্া 	কিমউিনিট	
এনেগজেম 	(Department	of	Education	Division	of	Family	and	Community	Engagement)	বা	একজন	অয্াডেভােকেটর	
সােথ	েযাগােযাগ	করেত	পােরন৷	সাধারণত	িশক্ষা	িবষয়ক	অেনক	বয্াপােরই	িশ েদরেক	েদাভাষী	িহেসেব	বয্বহার	করা	উিচত	নয়৷	

আিম	িকভােব	আমার	স ানেক	সরকাির	 ু েল	িনব ন	করােত	পাির?	
িপতামাতােদর	উিচত	তােদর	স ানেদরেক	বাসার	কাছাকািছ	“েজানভুক্ত”	(“zoned”)	 ু েল	িনব ন	করােনা৷	একিট	িশ র	েজানভুক্ত	 ু ল	েকাথায়	অবি ত	
তা	311	ন ের	কল	কের	বা	DOE	ওেয়বসাইট	http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents	েথেক	আপিন	েজেন	
িনেত	পােরন৷	

েযসব	 িপতামাতা	তােদর	স ানেক	 েজানভুক্ত	 ু েল	ভিতর্ 	করােত	 চান	 না	তারা	তােদর	স ানেক	একিট	 িভ 	 ু েল	
ানা র	করেত	“ভয্ািরেয় 	(variance)”‐এর	জনয্	আেবদন	করেত	পােরন৷	তেব,	ভয্ািরেয়ে র	জনয্	আেবদনকারী	

িপতামাতারা	মােঝ	মােঝ	েসই	 ানা র	নাও	েপেত	পােরন৷	 িকভােব	 ু ল	েবেছ	 িনেত	হয়	ও	েসখােন	আেবদন	করেত	
হয়	 েস	 িবষেয়	আেরা	তেথয্র	জনয্	www.insideschools.org	 েদখুন	 বা	 (866)	427‐6033	ন ের	কল	
ক ন৷		

েযসব	 িপতামাতা	তােদর	স ানেদরেক	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিটেত	 ি ‐িক াগােটর্ ন	ে াগ্রােম	 িনব ন	করােত	চান,	তারা	তােদর	স ােনর	 িনব েনর	জনয্	DOE‐এর	
সােথ	েযাগােযাগ	করেত	পােরন৷	আপনার	স ানেক	িকভােব	ি ‐িক াগােটর্ ন	ে াগ্রােম	ভিতর্ 	করােত	হেব	েস	িবষয়িট	আপিন	(718)	935‐2009	ন ের	
কল	 কের	 বা	 DOE	 ওেয়বসাইট	 http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm	 েথেক	 েজেন	
িনেত	পােরন৷		

সব	হাই	 ু ল	এবং	িকছু	িকছু	িমডল	 ু েলর	েক্ষে ,	িশক্ষাথ েদর	জনয্	েজানভুক্ত	 ু ল	বরা 	করা	হয়	না,	বরং	তারা	একিট	আেবদন	 িক্রয়ার	মধয্	িদেয়	যায়	এবং	
তারা	 িকছু	 ু ল	 িনবর্াচন	 করেত	 পাের৷	 িমডল	 ু ল	 ও	 হাই	 ু েল	 ভিতর্ 	 সংক্রা 	 আেরা	 তেথয্র	 জনয্,	 311	 ন ের	 কল	 ক ন	 বা	
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm	ওেয়বসাইট	েদখুন৷	
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িনব ন	করার	সময়	িশক্ষাথ েদরেক	অবশয্ই	িন িলিখত	কাগজপ 	েদখােত	হেব:	

 বাসার	িঠকানার	 মাণ	( মাণ	িহেসেব	 ধুমা 	িকছু	িনিদর্ 	কাগজপ 	গৃহীত	হেব),	

 িশ র	জ 	সনদ,	পাসেপাটর্ 	বা	বয্াি সমাল	সনদপ ,	

 িশ র	িটকাদােনর	েরকডর্ ,	

 িশ র	 া িক্র 	বা	সবর্সা িতক	িরেপাটর্ 	কাডর্ 	(সুপািরশকৃত,	তেব	আবশয্ক	নয়),	

 িশক্ষাথ 	েয	 ু েল	ভিতর্ 	হেত	চায়	েসই	 ু ল,	 িশক্ষা	 িবভাগ	(Department	of	Education)	বা	বাইেরর	েকােনা	উৎস	েথেক	 িপতামাতারা	
িবেদিশ	 া িক্র 	অনুবাদ	করােত	পােরন	এবং	

 িশ র	জনয্	 কীয়	িশক্ষা	কমর্সূিচ	(Individualized	Education	Program,	IEP),	 ধুমা 	যিদ	িশ িট	িবেশষ	িশক্ষা	েসবা	গ্রহণ	
কের৷	

িনব ন	করার	জনয্	েকােনা	িশক্ষাথ র	কােছ	আবশয্ক	সব	কাগজপ 	না	থাকেলও,	 ু ল	অবশয্ই	অিবলে 	ঐ	িশক্ষাথ েক	 ু েল	অংশ	েনয়ার	অনুমিত	িদেত	
হেব৷	তারপর	েসই	বাড়িত	কাগজপ 	পাওয়ার	জনয্	 ু ল	অবশয্ই	েচ া	করেব৷	

নতুন	অিভবাসী	িশক্ষাথ েদর	জনয্	পিরকি ত	েকােনা	সরকাির	 ু ল	আেছ	িক?	

হয্াঁ৷	এই	 ধরেনর	 ে াগ্রাম	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	আপিন	 311	 ন ের	কল	কের,	www.insideschools.org	ওেয়বসাইট	 িভিজট কের	 বা	
অয্াডেভােকটস	ফর	 িচে ন	 (Advocates	 for	Children)‐এ	 (212)	947‐9779	ন ের	কল	কের িশক্ষা	 িবভােগর	সােথ	 েযাগােযাগ	করেত	
পােরন৷	

ু েল	যাতায়ােতর	জনয্	েকােনা	িশ 	িক	িবনামূেলয্	বাস	েসবা	েপেত	পাের?	
িশক্ষাথ েদর	েগ্রড	েলেভল	ও	 ু ল	েথেক	তােদর	বাসার	 রে র	উপর	িভিত্ত	কের	িক ারগােটর্ ন	েথেক	 	কের	6	েগ্রড	পযর্ 	িশক্ষাথ রা	িবনামূেলয্	বাস	
েসবা	পাওয়ার	 েযাগয্৷	 ু ল	 েথেক	বাসার	 রে র	উপর	 িভিত্ত	কের	সব	বয়েসর	 িশক্ষাথ রাই	 িবনামূেলয্	বা	 াসকৃত	ভাড়ায়	গণ	পিরবহন	 সুিবধা	পাওয়ার	
েযাগয্৷	

আেরা	 তেথয্র	 জনয্	 িপতামাতারা	 িশক্ষাথ 	 পিরবহন	 অিফস	 (Office	 of	 Pupil	 Transportation,	 OPT)‐এ	
(718)	392‐8855	ন ের	কল	করেত	পােরন	বা http://www.optnyc.org/	ওেয়বসাইট	েদখেত	পােরন৷	

েকােনা িশক্ষাথ  িক ু েল িবনামূেলয্ সকােলর না া বা পুেরর খাবার েপেত পাের? 
সরকাির	 ু ল েলােত	 অেনক	 িশক্ষাথ ই	 িবনামূেলয্	 বা	 াসকৃত	 মূেলয্	 খাবার	 পাওয়ার	 েযাগয্৷	 এই	 সুিবধা	 েপেত,	 পিরবার েলােক	 অবশয্ই	 যথাযথ	
আেবদনপ 	জমা	িদেত	হেব	যা	 িতিট	 ু েল	পাওয়া	যায়৷	

চাই  েকয়ার 

িপতামাতারা	িকভােব	চাই 	েকয়ার	সুিবধা	েপেত	পােরন?	
আয়	 িবষয়ক	 িকছু	 িনিদর্ 	শতর্ 	পূরণ	করা	সােপেক্ষ	 িপতামাতারা	6 স াহ	েথেক	12	বছর	বয়সী	 িশ েদর	জনয্	চাই 	েকয়ার	 সুিবধা	েপেত	পােরন৷	NYC	
অয্াডিমিনে শন	ফর	 িচে নস	সািভর্ েসস	 (Administration	 for	Children's	 Services,	ACS)	 বা	মানব	স দ	 শাসন	 (HRA)	চাই 	
েকয়ার	েসবাসমূহ	পিরচালনা	কের	থােক৷	 েপর	চাই 	েকয়ার	েস ার েলােত	বা	লাইেস ধারী	ে াভাইডােরর	বাসায়	চাই 	েকয়ার	সািভর্ স	 দান	করা	হয়৷	
অেনক	চাই 	েকয়ার	কমর্সূিচ	অিভবাসনগত	অব া	িনিবর্েশেষ	সব	িশ েদর	জনয্	 দান	করা	হয়৷	চাই 	েকয়ােরর	খরচ	পিরেশাধ	করার	জনয্	েযাগয্	পিরবার েলা	
ACS	বা	HRA‐এর	মাধয্েম	ভাউচােরর	জনয্	আেবদন	করেত	পাের৷	গত	12	মােসর	মেধয্	সরকাির	সহায়তা	গ্রহণকারী	বা	তয্াগকারী	পিরবার েলা	HRA‐এর	
মাধয্েম	চাই 	েকয়ার	ভাউচার	পাওয়ার	েযাগয্	হেত	পাের৷	

চাই 	েকয়ােরর	অপশন েলা	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্	311	ন ের	কল	ক ন৷	
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ি ভাষীক (বাইিল ুয়াল) িশক্ষা ও ESL	

ি তীয়	ভাষা	িহেসেব	ইংেরিজ	িশখেছ	এমন	িশ েদর	জনয্	 ু েল	েকান	েকান	েসবা েলার	বয্ব া	রেয়েছ?	
ইংেরিজ	িশখেছ	এমন	িশক্ষাথ েদর	জনয্	ি ভাষীক	িশক্ষা,	ি তীয়	ভাষা	িহেসেব	ইংেরিজ	(English	as	a	Second	Language,	ESL)	বা	অনয্ানয্	
ে াগ্রাম	গ্রহণ	করা	আবশয্ক	এবং	এিট	তােদর	অিধকার৷	এই	ে াগ্রাম েলা	গ্রহণকারী	িশক্ষাথ েদরেক	“ইংেরিজ	ভাষা	িশক্ষাথ 	(English	Language	
Learners)”	বা	ELL	বলা	হয়৷	ELL	ে াগ্রাম েলার	মেধয্	অ ভুর্ ক্ত	রেয়েছ:	

 ি ভাষীক	 িশক্ষার	মেধয্	অ ভুর্ ক্ত	রেয়েছ	 িশক্ষাথ েক	অয্াকােডিমক	সব	 িবষয়	পড়ােনার	জনয্	 িশক্ষাথ র	মাতৃভাষা	ও	ইংেরিজ	বয্বহার	করা৷	
িশ র	 িনজ	ভাষার চচর্ া অবয্াহত	রাখেত,	অয্াকােডিমক	 িবষয় েলা	েশখার	জনয্	এবং	ইংেরিজ	েশখার	জনয্	সহায়তা	করেত	এিটর	পিরক না	
করা	হেয়েছ৷	

 ি তীয়	ভাষা	 িহেসেব	 ইংেরিজ	 (ESL)	 হেলা	এমন	একিট	 ে াগ্রাম	 যা	 িশক্ষাথ েক	 ধুমা 	 ইংেরিজ	 বয্বহার	কের	 ইংেরিজ	ও	অনয্ানয্	
িবষয় েলা	িশিখেয়	থােক৷	

 িশক্ষাদােনর	জনয্	ৈ ত	ভাষা/ি ‐মুখী	মেডল‐এ	ইংেরিজ	মাতৃভাষী	এবং	অনয্	একিট	মাতৃভাষার	িশক্ষাথ েদরেক	একই	ক্লােস	িশক্ষাদান	কের	
যােত	সব	িশক্ষাথ 	ইংেরিজ	ও	ইংেরিজ	ছাড়া	অনয্	একিট	ভাষা	িশখেত	পাের৷	

 অয্ািক্সলােরেটড	অয্াকােডিমক	ইংিলশ	লয্া ু েয়জ	মেডল	হেলা	এমন	একিট	ে াগ্রাম	েযখােন	ইংেরিজ	ভাষা	ৈশলীর	উপর	 ােরাপ	
করা	হয়	এবং	িশক্ষািনেদর্ শনার	জনয্	ESL	প িত েলা	বয্বহার	করা	হয়৷	
	

িতিট	সরকাির	 ু েল	ESL	ে াগ্রাম	পিরচালনা	করা	উিচত,	তেব	সব	 ু ল	ি ভাষী্ক	িশক্ষা	পিরচালনা	করেব	না৷	েকােনা	 ু েল	যিদ	িশ র	
ভাষায়	 ি ভাষীক	 িশক্ষার	ক্লােসর পাশাপািশ ESL	ক্লাসথােক,	তাহেল	 িশ িটর	জনয্	 ি ভাষীক	 িশক্ষা	ও	ESL‐এর	মধয্	েথেক	একিট	
েবেছ	েনয়ার	অিধকার	িপতামাতার	রেয়েছ৷	

 

েকােনা	িশক্ষাথ 	আবিশয্কভােব	েদাভাষী িশক্ষা	নািক	ESL	েনেব	েস	িবষেয়	 ু ল	িকভােব	িস া 	িনেয়	থােক?	
একিট	 িশ েক	 ু েলর	জনয্	 িনব নকারী	 েতয্ক	 িপতামাতা	বা	অিভভাবক	‘বািড়েত	বয্ব ত	ভাষা	শনাক্তকরেণর	জনয্	জিরপ’	(Home	Language	
Identification	Survey,	HLIS)	পূরণ	করেবন,	েযখােন	জানেত	চাওয়া	হয়	েয	িশ িট	ও	পিরবােরর	অনয্	সদসয্রা	বাসায়	েকান	ভাষায়	কথা	বেল	
থােকন৷	জিরেপর	উত্তেরর	উপর	িভিত্ত	কের,	িশক্ষাথ র	েদাভাষী	িশক্ষা	নািক	ESL	েনয়া	উিচত	তা	িনধর্ারণ	করার	জনয্	তার	লয্া ুেয়জ	অয্ােসসেম 	বয্াটাির	
(Language	Assessment	Battery,	LAB)	েট 	েদয়ার	 েয়াজন	হেত	পাের৷	েকােনা	 িশ 	যিদ	LAB	পরীক্ষায়	41	পােসর্ াইেলর	কম	
ে ার	পায়,	তাহেল	তােক	ইংেরিজ	ভাষা	িশক্ষাথ 	(ELL)	িহেসেব	মেনানীত	করা	হেব	এবং	তার	ি ভাষীক	িশক্ষা	বা	ESL	গ্রহণ	করার	 েয়াজন	হেব৷	

পিরচািলত	 িবিভ 	ধরেনর	ELL	ে াগ্রাম	স েকর্ 	 িপতামাতােক	অবিহত	করার	জনয্	 ু ল েলা	নতুন	ELL‐এর	 িপতামাতােদরেক	 িনেয়	একিট	পিরিচিত	
অনু ােনর	 (ওিরেয়ে শন)	আেয়াজন	করেত	হেব৷	পিরিচিত	অনু ােন	 িপতামাতারা	ELL	 েসবাসমূহ	স েকর্ 	 	 িজে স	করেত	পােরন	এবং	ELL	
ে াগ্রাম েলা	স িকর্ ত	িবিভ 	উপাদান	েপেত	পােরন ( েয়াজন	হেল	েদাভাষীর	সহায়তায়)৷	

েকােনা	িপতামাতা	যিদ	তার	স ােনর	ি ভাষীক	িশক্ষা	বা	ESL	গ্রহেণর	িবষেয়	স ত	না	হন	তাহেল	কী	হেব?	
আেরা	েবিশ	ে ার	করার	জনয্	স ানেক	পুনরায়	LAB	পরীক্ষায়	অংশ	েনয়ার	সুেযাগ	েদয়ার	জনয্	িপতামাতা	অনুেরাধ	করেত	পােরন৷	পুনরায়	পরীক্ষা	গ্রহেণর	সব	
অনুেরাধ	অনুেমাদন	করা	হয়	না৷		

ESL	 ে াগ্রাম	 বা	অনয্ানয্	 পািরবািরক	 তথয্সূ 	 স েকর্ 	আেরা	 তেথয্র	জনয্,	অনুগ্রহ	 কের	DOE	 িডপাটর্ েম  অব ইংিলশ	
লয্া ুেয়জ	লানর্াসর্	অয্া 	 ু েড 	সােপাটর্ 	(Department	of	English	Language	Learners	and	Student	
Support)‐এর	 সােথ	 (212)	 374‐6072	 ন ের	 েযাগােযাগ	 ক ন	 বা	
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/default.htm	ওেয়বসাইট	েদখুন৷	

	



	

23    িশক্ষা 

িবেশষ	িশক্ষা	কী?	
3	েথেক	21	বছর	বয়সী	েয	সব	িশক্ষাথ র	 িতব ী 	আেছ	যা	তােদর	িশক্ষা	গ্রহণেক	বাধাগ্র 	কের,	তােদর	িবেশষািয়ত	িশক্ষািনেদর্ শনা	ও	েসবা	পাওয়ার	

অিধকার	রেয়েছ,	যােক	বলা	হয়	“িবেশষ	িশক্ষা"৷	এই	ধরেনর	 িতব ীে র	মেধয্	পড়ার	সমসয্া	েথেক	 	কের	জিটল	আেবগগত,	বুি িভিত্তক	ও	শারীিরক	

সমসয্া	অ ভুর্ ক্ত	থাকেত	পাের৷	

িবেশষ	িশক্ষা (Special	Education)	েসবাসমূেহর	মেধয্	অ ভুর্ ক্ত	রেয়েছ	কাউে িলং,	িরেসাসর্	 ম,	পয্ারা েফশনাল	সািভর্ স,	শারীিরক,	অকুেপশনাল	

ও	ি চ	েথরািপ,	সহায়ক	 যুিক্ত,	িবেশষ	পাঠক্রম	এবং	অনয্ানয্	“ াসি ক	েসবাসমূহ৷”	িবেশষ	িশক্ষার	িশক্ষাথ েদরেক	 াভািবক	িশক্ষাথ েদর	সােথ	সাধারণ	

িশক্ষার	ে িণকেক্ষ	অথবা	 ধুমা 	িবেশষ	িশক্ষার	িশক্ষাথ েদর	সােথ	িভ 	একিট	ে িণকেক্ষ	িশক্ষা	েদয়া	হেত	পাের৷	

একজন	িশক্ষাথ েক	িকভােব	িবেশষ	িশক্ষার	জনয্	বাছাই	করা	হয়?	
েকােনা	 িশ েক	 িবেশষ	 িশক্ষার	 েয়াজনীয়তা	শনাক্ত	করেত	েরফার	ও	 মূলয্ায়ন	করার জনয্	 িপতামাতা	বা	 ু ল	 িলিখতভােব	অনুেরাধ	জানােত	পােরন৷	

ধুমা 	দক্ষতার	সােথ	ইংেরিজ	বলেত	না	পারার	কারেণ	েকােনা	িশক্ষাথ েক	িবেশষ	 িশক্ষার	জনয্	েরফার	করা	যােব	না৷	িপতামাতার	অবিহত	স িত	ছাড়া	

েকােনা	িশ েক	িবেশষ	িশক্ষার	জনয্	মূলয্ায়ন	করা	যােব	না৷	ELL	িশ েদর	জনয্	অবশয্ই	ি ভাষীক	িবেশষ	িশক্ষা	মূলয্ায়েনর	বয্ব া	করেত	হেব৷	

িপতামাতােদর	 িবেশষ	 িশক্ষার	সােথ	সংি 	 িবিভ 	সামগ্রীর	অনুবাদ	পাওয়ার	এবং	তােদর	স ােনর	 িবেশষ	 িশক্ষা	েসবা	
স িকর্ ত	িমিটং	ও	 নািনেত	েদাভাষী	পাওয়ার	অিধকার	রেয়েছ৷	

েকােনা	 িশক্ষাথ 	যিদ	 িবেশষ	 িশক্ষা	েসবা	পাওয়ার	েযাগয্	হয়,	তাহেল	তােক	 কীয়	 িশক্ষা	কমর্সূিচ	(Individualized	Education	Program,	

IEP)	েদয়া	হেব,	এিট	হেলা	একিট	 পূণর্	ডকুেম 	েযখােন	িশক্ষাথ 	েয	েসবাসমূহ	পােব	েস েলা	এবং	িশক্ষাথ র	িশক্ষার	লক্ষয্	ও	মানদ েলা	উে খ	

থাকেব৷	

েকােনা	িপতামাতা	যিদ	তার	স ােনর	িবেশষ	িশক্ষা	গ্রহেণর	 েয়াজনীয়তার	সােথ	ি মত	েপাষণ	কেরন	বা	িব াস	কেরন	েয	িশ িট	সিঠক	েসবা	পাে 	না,	

তাহেল	 এই	 িবষয় েলা	 চয্ােল 	 কের	 িপতামাতা	 একিট	 িনরেপক্ষ	 নািনর	 অনুেরাধ	 জানােত	 পােরন৷	 িনরেপক্ষ	 নািনেত	 এবং	 িবেশষ	 িশক্ষার	

িমিটং েলােত	সহায়তা	করার	জনয্	িপতামাতা	অয্াডেভােকট	বা	অয্াটিনর্	চাইেত	পােরন৷	

িবেশষ	 িশক্ষা	 েসবা	 স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	আপিন	 (718)	 935‐2007	 ন ের	 িডপাটর্ েম  অব এডুেকশন	
ে শাল	এডুেকশন	হটলাইন	(Department	of	Education	Special	Education	Hotline)‐এ	েযাগােযাগ	
করেত	 পােরন	 বা	 DOE‐এর	 িবেশষ	 িশক্ষার	 ওেয়বসাইট	 http://schools.nyc.gov/Academics/	
SpecialEducation/default.htm	েদখেত	পােরন৷	
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িপতামাতার	স ৃক্ততা (Parental	Involvement)	

িপতামাতারা	িকভােব	তােদর	স ােনর	িশক্ষায়	স ৃক্ত	হেত	পােরন?	
িপতামাতারা	অেনকভােব	তােদর	স ােনর	 ু ল	ও	 িশক্ষার	সােথ	স ৃক্ত	হেত	পােরন৷	িপতামাতারা	তােদর	স ােনর	িশক্ষক	ও	 ু েলর	 শাসকেদর	সােথ	
িনয়িমত	কথা	 বলেত	পােরন৷	 িপতামাতারা	তােদর	 ু েলর	পয্াের 	 েকা-অিডর্ েনটেরর	সােথও	কথা	 বলেত	পােরন,	 িযিন	 িপতামাতােদর	উে গ	 িনরসেন	
সহায়তা	করার	জনয্	এবং	িপতামাতােদর	স ৃক্ততায়	সহায়তা	করার	জনয্	দািয় া ৷		

স ৃক্ত	হওয়ার	জনয্	িপতামাতারা	িন িলিখত	সংগঠন েলােতও	েযাগ	িদেত	পােরন:	

 পয্াের 	অয্ােসািসেয়শন	(Parent	Association,	PA)/পয্াের 	িটচার	অয্ােসািসেয়শন	(Parent	Teacher	Association,	
PTA):	একিট	 দল	 যারা	 বােজট	ও	পাঠক্রমসহ	 ু ল	পিরচালনার	 সােথ	 সংি 	সব	 িবষেয়	 ু লেক	পরামশর্	 িদেয়	 থােক৷	 ু েলর	কাযর্ক্রম	
পিরচালনা	ও	সাফলয্	অজর্ েনর	মা া	স েকর্ 	তথয্	পাওয়ার	অিধকার	PA/PTA‐এর	রেয়েছ৷	

 ু ল	 িলডারশীপ	িটম	 (School	Leadership	Team):	 িপতামাতা,	 ু েলর	 েনতৃবৃ 	ও	 িশক্ষকবৃে র	সম েয়	গিঠত	একিট	দল	যারা	
ু ল‐িভিত্তক	 িশক্ষানীিত	এবং	 িতিট	 ু েলর	সমি ত	 িশক্ষা	পিরক না	 (Comprehensive	Educational	Plan,	CEP)	 ণয়ন	
কের	থােক৷	

 কিমউিনিট	এডুেকশন	কাউি ল	(Community	Education	Councils,	CECs):	32িট	কিমউিনিট	এডুেকশন	কাউি ল	রেয়েছ,	
েয েলা	পিরবার	ও	িশক্ষাথ েদর	 েয়াজন	ও	 ােথর্র	 িতিনিধ 	কের	এবং	িসিটর	32িট	কিমউিনিট	 ু ল	িডি েক্টর	 িতিটেত	িশক্ষানীিত	ৈতির	
করেত	সাহাযয্	কের	থােক৷		

 িসিটওয়াইড	এডুেকশন	কাউি ল	(Citywide	Education	Councils,	CECs):	শহরবয্াপী	িশক্ষানীিত	ৈতির	করার	েক্ষে 	পিরবার	ও	
িশক্ষাথ েদর	 েয়াজন	ও	 ােথর্র	 িতিনিধ কারী	িন িলিখত	চারিট	িসিটওয়াইড	এডুেকশন	কাউি ল	রেয়েছ:	ELL,	িবেশষ	িশক্ষা,	িডি ক্ট	75	
ও	হাই	 ু ল৷	

o কিমউিনিট	ও	 িসিটওয়াইড	এডুেকশন	কাউি ল েলা	 িপতামাতা	ও	সংি 	কিমউিনিট	সদসয্েদর	 িনেয়	গিঠত	 যারা	 িনবর্ািচত	 বা	
িনেয়াগ া ৷	

o CEC	 িত	মােস	পাবিলক	িমিটং	আেয়াজন	কের	থােক৷	তােদর	দািয়ে র	মেধয্	রেয়েছ	 ু ল	েজািনং	লাইন	অনুেমাদন,	DOE‐এর	
কয্ািপটাল	 য্ােনর	উপর	 নািনর	আেয়াজন,	কিমউিনিট	 সুপািরনেটে েদর	 মূলয্ায়ন	এবং	নীিতমালা	সংক্রা 	অনয্ানয্	 পূণর্	
িবষেয়	মতামত	 দান	করা৷	

CEC	 স েকর্ 	আেরা	 তেথয্র	 জনয্	 (212)	 374‐4118	 ন ের	 িডপাটর্ েম  অব এডুেকশন‐এর	 িডিভশন অব 
ফয্ািমিল	অয্া 	 কিমউিনিট	 এনেগজেম 	 (Department	 of	 Education’s	Division	 of	 Family	&	
Community	 Engagement)‐এর	 সােথ	 েযাগােযাগ	 ক ন	 বা	
http://schools.nyc.gov/Offices/CEC	ওেয়বসাইট	েদখুন৷	

 কিমউিনিট	েবাডর্ সমূহ:	কিমউিনিট	েবাডর্ 	হেলা	 ানীয়	 িতিনিধ শীল	সংগঠন	েয েলা	50	জন	পযর্  েবতনভুক্ত নন এমন	সদসয্	 ারা	গিঠত,	
যােদর	মেধয্	অেধর্ক	মেনানীত	হেয়	থােক	বেরা	ে িসেড 	কতৃর্ ক এবং যােদর মেধয্ অেধর্ক মেনানীত হেয় থােক	িসিট	কাউি েলর	সদসয্েদর	
ারা৷	 েবাডর্ েলা	 মােস	 একবার	 কােশয্	 িমিটং	 কের৷	 িতিট	 িমিটং‐এর	 একিট	অংেশ	 সাধারণ	জনগণেক	 কথা	 বলার	 সুেযাগ	 েদয়া	 হয়৷	
েবাডর্ েলা	 িশক্ষাসহ	তােদর	কিমউিনিটেক	 ভািবত	কের	এমন	অেনক	 িবষেয়র	 িত	মেনােযাগ	 িদেয়	থােক৷	কিমউিনিট	েবাডর্ েলার	সােথ	
স ৃক্ত	হওয়ার	 িবষেয়	আেরা	তেথয্র	জনয্,	“েভাট	 দান	ও	নাগিরক	অংশগ্রহণ	(Voting	and	Civic	Participation)”	অংশিট	
েদখুন৷		

 িশক্ষানীিত	িবষয়ক	পয্ােনল	(Panel	for	Educational	Policy,	PEP):	িশক্ষানীিত	িবষয়ক	পয্ােনল	হেলা	একিট	 াধীন	েবাডর্ 	যা	13	
জন	েভািটং	সদসয্	িনেয়	গিঠত	—	যার	মেধয্	8	জন	েময়র	কতৃর্ ক	িনেয়াগ া 	এবং	5	জন	িসিটর	 িতিট	বেরা	ে িসেড 	কতৃর্ ক	িনেয়াগ া 	—	
এবং	2	জন	নন‐েভািটং	িশক্ষাথ 	উপেদ া	কাউি ল	(Student	Advisory	Council)‐এর	সদসয্৷		



	

25    িশক্ষা 

o PEP	 িত	মােস	একিট	পাবিলক	 িমিটং‐এর	আেয়াজন	কের	থােক,	েযখােন	জনগেণর	মতামত	 দােনর	জনয্	সময়	বরাদ্দ	থােক৷	
DOE‐এর	নীিতমালা	ও	 াবনা	স েকর্ 	আেরা	জানার	জনয্	এবং	চয্াে লর	ও	PEP‐এর	সদসয্েদর	সামেন	মতামত	জানােনার	
জনয্	 েতয্ক	িপতামাতাই	এই	িমিটং‐এ	উপি ত	হেত	পােরন৷	

o PEP	সদসয্রা	 ু েলর	েযৗথ	অব ান,	 ু ল	ব 	থাকা	এবং	 ু েলর	েগ্রড	স সারণ	ও	সংেকাচন	স িকর্ ত	DOE‐এর	 াব েলার	
উপর	েভাট	িদেয়	থােকন৷	এছাড়াও	PEP	িশক্ষা	িবষয়ক	অজর্ ন	ও	িশক্ষাথ েদর	পারফেমর্ 	স িকর্ ত	মানদ ,	নীিতমালা,	উেদ্দশয্	
ও	িনয়ম-কানুন	এবং	েসইসােথ	DOE‐এর	চুিক্তসমূহ,	 াক্কিলত	বাৎসিরক	পিরচালনা	বােজট	ও	কয্ািপটাল	 য্ান	পযর্ােলাচনা	কের	
থােক৷	

মেন	রাখেবন	িশক্ষা	িবষয়ক	 পূণর্	েনািটশ,	িচিঠ	ও	ফরেমর	অনুবাদ	িপতামাতারা	তােদর	মাতৃভাষায়	পাওয়ার	অিধকার	

রেয়েছ।	পয্াের 	 িমিটং	ও	ওিরেয়ে শেন	অবশয্ই	েদাভাষীর	বয্ব া	থাকেত	হেব৷	েকােনা	 িপতামাতা	যিদ	 েয়াজনীয়	
অনুবাদ	বা	েদাভাষী	না	পান,	তাহেল	সাহােযয্র	জনয্	েসই	িপতামাতা	তােদর	পয্াের 	েকা‐অিডর্ েনটর,	 ু ল,	িডপাটর্ েম  

অব এডুেকশন‐এর	 িডিভশন অব ফয্ািমিল	অয্া 	 কিমউিনিট	 এনেগজেম 	 (Department	 of	 Education	
Division	of	Family	and	Community	Engagement)	বা	একজন	অয্াডেভােকেটর	সােথ	েযাগােযাগ	
করেত	পােরন৷	

িশক্ষাথ েদরেক শাি  েদয়া (Student	Discipline)	

অসদাচরেণর	দােয়	একজন	িশক্ষাথ েক	িকভােব	শাি 	েদয়া	হয়?	
ু লেক	অবশয্ই	িসিটওয়াইড	িডিসি ন	েকাড	(Citywide	Discipline	Code)	েমেন	চলেত	হেব	এবং	িশক্ষাথ র	আচরেণর	জনয্	সিঠক	শাি র	িবষেয়	
িস া 	িনেত	অনয্	সব	িবষেয়র	সােথ	সােথ	িশক্ষাথ র	বয়স,	পিরপক্কতা,	শৃ লা	স িকর্ ত	আেগর	েরকডর্ 	এবং	ঘটনার	সােথ	সংি 	পিরি িত	িবেবচনা	করেত	
হেব৷	স ােনর	 িব ে 	 গৃহীত	 েযেকােনা	 ধরেনর	শাি মূলক	 বয্ব া	যথাযথ	ও	আইনানুগ	 িকনা	 েস	 িবষেয়	 িনি ত	হেত	 িপতামাতারা	 িডিসি ন	 েকাড	ও	
িশক্ষাথ র	অিধকােরর	িবল	(Bill	of	Student	Rights)‐এর	একিট	কিপ	চাওয়া	উিচত৷	

শাি মূলক	বয্ব ার	স ুখীন	হেল	িশক্ষাথ েদর	কী	কী	করার	অিধকার	থােক?	
িশক্ষাথ 	ও	 িপতামাতা	যিদ	 েকােনা	 গৃহীত	শাি মূলক	বয্ব ার	সােথ	 ি মত	 েপাষণ	কেরন	তাহেল	যথাযথ	 িক্রয়া	অনুসরণ	কের	ঐ	শাি মূলক	বয্ব ার	
িব ে 	চয্ােল 	জানােনার	অিধকার	িশক্ষাথ র	রেয়েছ৷	 ই	ধরেনর	সাসেপনশন	(সামিয়ক	বিহ ার)	রেয়েছ:	ি ি পােলর	সাসেপনশন	ও	সুপািরনেটে ে র	
সাসেপনশন৷	 ি ি পােলর	সাসেপনশন	 সুপািরনেটে ে র	সাসেপনশন	েথেক	কম	কেঠার৷	সাসেপনশেনর	েক্ষে 	 ু লেক	অবশয্ই	 িন িলিখত	 পূণর্	
িনয়ম েলা	অনুসরণ	করেত	হেব:	

 িশক্ষাথ েক	অবশয্ই	সাসেপনশেনর	সুিনিদর্ 	কারণ	জািনেয়	যথাযথভােব	সরবরাহ	করা	িলিখত	েনািটশ	 দান	করেত	হেব৷	

 ি ি পােলর	সাসেপনশন	পাঁচ	িদেনর	েবিশ	হেত	পারেব	না,	তেব	সুপািরনেটে ে র	সাসেপনশন	দীঘর্	সমেয়র	জনয্	হেত	পাের৷	

 সাসেপনশেনর	িব ে 	যুিক্ত	উপ াপন	করার	অিধকার	িশক্ষাথ র	রেয়েছ	এবং	তারা	একজন	অয্াটিনর্	বা	অয্াডেভােকট	িনেয়	আসেত	পাের৷	

 সব	েনািটশ,	িমিটং	ও	 নািনর	অনুবাদ	ও	েদাভাষী	েসবা	পাওয়ার	অিধকার	িপতামাতা	ও	িশক্ষাথ েদর	রেয়েছ৷	

 সাসেপনশন	চলাকালীন	সমেয়	িশক্ষাথ েদরেক	অয্াকােডিমকভােব	শাি 	েদয়া	যােব	না৷	েমক-আপ	পরীক্ষার	বয্ব া	েনই	এমন	সব	িসিটওয়াইড	
বা	 ে ট	 পরীক্ষায়	 তােদরেক	 অবশয্ই	 অংশগ্রহেণর	 সুেযাগ	 িদেত	 হেব	 এবং	 তােদর	 েগ্রেডর	 উপর	 ভাব	 েফলেত	 পাের	 ু েলর	 এমন	
পরীক্ষা েলা	েমক-আপ	করার	সুেযাগ	িদেত	হেব৷	

 সাসেপনশন	চলাকালীন	িশক্ষাথ েদরেক	অবশয্ই	িবক 	িশক্ষািনেদর্ শনা	িদেত	হেব,	এেত	অনয্ানয্ েলার	মেধয্	অ ভুর্ ক্ত	রেয়েছ	ক্লাস	ওয়াকর্ 	ও	
েহামওয়াকর্ 	অয্াসাইনেম ৷	



	

    26	

সাসেপনশন	 িক্রয়া	 স েকর্ 	 আেরা	 তেথয্র	 জনয্	 চয্াে লেরর	 িবধান	 A‐443	 েদখুন,	 যা	 DOE‐এর	 ওেয়বসাইট	
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations‐এ	পাওয়া	যােব৷	

িশক্ষাথ র সাসেপনশন স েকর্  সাহােযয্র জনয্ অনুেরাধ জানােত, আপিন কল করেত পােরন: 

অয্াডেভােকটস ফর িচে ন (Advocates for Children) (212) 947‐9779 

NY িলগয্াল অয্ািস য্া  প (Legal Assistance Group) (212) 613‐5000 

িলগয্াল সািভর্ েসস ফর িনউ ইয়কর্  িসিট  
(Legal Services for New York City) 

(212) 431‐7200 

কেলেজ েলখাপড়া করা (Attending	College)	

েযেকােনা	ধরেনর	অিভবাসনগত	 য্াটাসধারী	েকােনা	বয্িক্ত	িক	কেলেজ	পড়েত	পারেব?	
অিভবাসনগত	অব া	িনিবর্েশেষ	েযেকােনা	বয্িক্ত	কেলেজ	ভিতর্ র	আেবদন	করেত	পাের৷		

িনউ	ইয়েকর্ র	পাবিলক	কেলজ	ও	 িব িবদয্ালয় েলা	সরকােরর	কােছ	 িশক্ষাথ র	অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	 িরেপাটর্ 	করার	 েয়াজন	েনই,	যিদ	না	েস	
িবেদশী	িভসাধারী	েকােনা	আ জর্ ািতক	িশক্ষাথ 	হেয়	থােক৷	

েসইসােথ,	েফডােরল	 িশক্ষা	অিধকার	ও	েগাপনীয়তা	আইন	(Federal	Education	Rights	and	Privacy	Act,	FERPA)	অনুযায়ী	িসিট	
ইউিনভািসর্িট	অব	িনউ	ইয়কর্ 	(City	University	of	New	York,	CUNY)	এবং	ে ট	ইউিনভািসর্িট	অব	িনউ	ইয়কর্ 	(State	University	
of	New	York,	SUNY)‐এ	অিভবাসনগত	অব াসহ	 িশক্ষাথ র	বয্িক্তগত	সব	তথয্	েগাপনীয়	 িহেসেব	সুরিক্ষত	থােক৷	এই	েফডােরল	আইনিট	“এই	
িবেশষ	 িশক্ষাথ র	 েরকেডর্ 	 িশক্ষা	স িকর্ ত	 যুিক্তস ত	আগ্রহ	থাকেত	পাের”	এমন	কেলজ	ফয্াকাি 	 বয্তীত	অনয্	কােরা	কােছ	 িশক্ষাথ র	তথয্	 কাশ	
করােক	িনিষ 	কের৷	িশক্ষাথ র	অিভবাসনগত	অব ার	েক্ষে ,	েকাষাধয্ক্ষ	(আিথর্ক	 শাসক)	হেলা	একমা 	ফয্াকাি 	যার	ঐ	তথয্	পাওয়ার	“যুিক্তস ত”	
অিধকার	 রেয়েছ	 বেল	 িবেবচনা	করা	হয়৷	অনয্	 েকউ	এই	 েরকডর্ সমূেহ	 েবশািধকার	 েপেত	হেল,	 িশক্ষাথ 	অবশয্ই	 িলিখত	অনুমিত	 িদেত	হেব	অথবা	
একজন	 সরকাির	 িতিনিধেক	 অবশয্ই	আদালেতর	 ইসুয্	 করা	 সিপনা	 েদখােত	 হেব	 েযখােন	 েকােনা	 অপরােধর	 চলমান	 তদে র	 জনয্	 এই	 তেথয্র	
েয়াজনীয়তার	িবষয়িট	উে খ	থাকেত	হেব৷	

অিভবাসী	িশক্ষাথ রা	িক	ইন‐ে ট	িটউশন	পিরেশাধ	করেত	পাের?	
িনউ	ইয়েকর্ ,	 েয়াজনীয়	কাগজপ 	েনই	এমন	িশক্ষাথ রা	পাবিলক	িব িবদয্ালয়	ও	কেলেজ	 াসকৃত	হাের	ইন‐ে ট	িটউশন	 দােনর	জনয্	েযাগয্	হেব,	যিদ	
তারা:	

 িনউ	ইয়কর্ 	ে েটর	েকােনা	হাই	 ু েল	কমপেক্ষ	2	বছর	েলখাপড়া	করার	পর	গ্রাজুেয়শন	স 	কের	এবং	হাই	 ু ল	িডে ামা	পাওয়ার	পর	পাঁচ	
বছেরর	মেধয্	SUNY	বা	CUNY‐েত	ভিতর্ র	জনয্	আেবদন	কের,	

	 	 অথবা	

 িনউ	 ইয়কর্ 	 ে ট	 কতৃর্ ক	 অনুেমািদত	 েট 	 অয্ােসিসং	 েসক াির	 কমি শন	 (Test	 Assessing	 Secondary	 Completion,	
TASC)	ে াগ্রােম	অংশ	িনেয়	থােক	অথবা	জানুয়াির	1,	2014	তািরেখর	আেগ,	েকােনা	েজনােরল	ইকুইভয্ােলি 	িডে ামায়	(General	
Equivalency	Diploma,	GED)	অংশগ্রহণ	কের	থােক,	 িনউ	ইয়কর্ 	 ে েট	ইসুয্	করা	একিট	 TASC/GED	 েপেয়	থােক	এবং	
িডে ামা	অজর্ ন	করার	পাঁচ	বছেরর	মেধয্	SUNY,	CUNY,	ে ট	পিরচািলত	বা	কিমউিনিট	কেলেজ	ভিতর্ র	আেবদন	কের	থােক,	

এবং	
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 CUNY	বা	SUNY‐এর	কােছ	েনাটাির	করা	একিট	হলফনামা	জমা	েদয়	েযখােন	উে খ	থাকেব	েয,	তােদর	অিভবাসনগত	 য্াটাস	ৈবধ	করার	
জনয্	তারা	একিট	আেবদন	জমা	িদেয়েছ	অথবা	আেবদন	জমা	েদয়ার	জনয্	যখনই	তারা	েযাগয্	হেব	তখনই	আেবদন	করেব,	

এবং	

 এই	ে েট	বসবােসর	 মাণ	জমা	েদয়৷	ইন‐ে ট	িটউশন	েপেত	হেল	িশক্ষাথ েদরেক	িকভােব	ে েট	বসবােসর	 মাণ	িদেত	হেব	তা	জানেত	
িশক্ষাথ রা	অিবলে 	 CUNY	 বা	 SUNY‐এর	 যথাযথ	অিফেসর	 সােথ	 েযাগােযাগ	করা	উিচত৷	 িশক্ষাথ েদরেক	 যােত	অিধকতর	 বয্য়ব ল	
আউট‐অব‐ে ট	িটউশন	না	িদেত	হয়	েসই	িবষয়িট	িনি ত	করার জনয্	তােদরেক	তােদর	আবািসকতার	আেবদনিট	 ততার	সােথ	পযর্ােলাচনা	
করার	িবষয়িট	িনি ত	করেত	হেব৷	

অিভবাসী	িশক্ষাথ রা	িক	কেলেজর	জনয্	 লারিশপ	বা	আিথর্ক	সহায়তা	েপেত	পাের?	
অেনক িল েফডােরল ও ে ট ে াগ্রাম িশক্ষাথ েদর কেলেজ পড়ােশানা করেত সাহাযয্ করার জনয্ বয্িক্তবগর্ ও পিরবারেদর আিথর্ক সহায়তা দান কের। 
ইউ.এস. িশক্ষা িবভােগর (U.S.	Department	of	Education) মাধয্েম যুক্তরা ীয় শাসন আ ারগ্রয্াজুেয়ট ও গ্রয্াজুেয়ট উভয় ে াগ্রাম িলেতই 

িশক্ষাথ  এবং িশক্ষাথ েদর মা-বাবার জনয্ অনুদান ও ঋেণর কমর্সূিচ চালায়। আপিন বা আপনার িশ  এই কমর্সূিচ িলর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন িকনা তা 

িনধর্ারণ করেত আপিন িশক্ষা িবভােগর ওেয়বসাইট েদখেত পােরন:	

https://studentloans.gov/myDirectLoan/index.action।		

িশক্ষাথ েদর িনউ ইয়েকর্  কেলেজ পড়ােশানা করেত সাহাযয্ করার জনয্ও িনউ ইয়কর্  ে ট িকছু ে াগ্রাম পিরচালনা কের। সুিনিদর্ ভােব, িনউ ইয়কর্  ে ট 

িশক্ষণ সহায়তা ে াগ্রাম (Tuition	Assistance	Program,	TAP) েযাগয্ বয্িক্তেদর অনুদান দান কের, যােত কেলেজর খরচ বাবদ অথর্ দান 

করেত সাহাযয্ হয়। িকছু িশক্ষাথ  TAP ছাড়াও স িত চালু হওয়া এেক্সলিসয়র লারিশপ ে াগ্রােমর জনয্ েযাগয্ হেত পাের, যা িনউ ইয়কর্  ে েটর িনিদর্  

িকছু কেলজ ও িব িবদয্ালয়েক িবনামূলয্ িশক্ষেণর স াবনা দান কের। এ িলর িবষেয় এবং িনউ ইয়কর্  ে েটর অনয্ানয্ িশক্ষামূলক কমর্সূিচ িলর িবষেয় 

অিতিরক্ত তথয্ পাওয়া যায় https://www.hesc.ny.gov/ এ।	
	
কাগজপ িবহীন	 িশক্ষাথ রা	 ধান	 ধান	ে ট	বা	েফডােরল	আিথর্ক	সহায়তা	ে াগ্রােমর	জনয্	েযাগয্	নয়,	তেব	তারা	েবসরকাির	 লারিশপ	ও	ঋেণর	জনয্	
আেবদন	করেত	পাের৷	িবেশষ	কের,	কাগজপ িবহীন	িশক্ষাথ রা	িনউ	ইয়কর্ 	ে ট	িটউশন	অয্ািস য্া 	ে াগ্রাম	(Tution	Assistance	Program,	
TAP),	 িনউ	ইয়কর্ 	ে ট	এইড	ফর	পাটর্ ‐টাইম	 ািড	(Aid	for	Part‐Time	Study,	APTS),	েপল	গ্রয্া স	(Pell	Grants),	েফডােরল	
সাি েম াল	এডুেকশনাল	অপচুর্ িনিট	গ্রয্া স	(Federal	Supplemental	Educational	Opportunity	Grants,	FSEOG),	পািকর্ 	
েলানস	 (Perkins	Loans),	 য্ােফাডর্ 	 েলানস	 (Stafford	Loans),	পয্াের 	 েলানস	ফর	আ ারগ্রয্াজুেয়ট	 ু েড স	 (Parent	Loans	
for	Undergraduate	Students,	PLUS)	অথবা	েফডােরল	ওয়াকর্ 	 ািড	(Federal	Work	Study)	এর	জনয্	েযাগয্	নয়৷	

অিভবাসনগত	অব া	 িনিবর্েশেষ	সব	 িশক্ষাথ র	জনয্	CUNY	ও	SUNY‐এর	 িকছু	 লারিশপ	আেছ৷	এই	 লারিশপ	ও	আিথর্ক	সহায়তার	অপশন েলার	
মেধয্	রেয়েছ:	

 এডুেকশনাল	 অপচুর্ িনিট	 ে াগ্রাম	 (Educational	 Opportunity	 Program,	 EOP):	 অথর্ৈনিতক	 ও	 িশক্ষাগতভােব	
অনগ্রসর	িশক্ষাথ েদর	জনয্	SUNY‐এর	একিট	অনুদান,	

 সাচর্ 	 ফর	 এডুেকশন,	 এিলেভশন,	 অয্া 	 নেলজ	 (Search	 for	 Education,	 Elevation,	 and	 Knowledge,	
SEEK):	এিটও	EOP‐র	অনু প,	যা	CUNY‐েত	চার‐বছেরর	কেলেজর	জনয্	েদয়া	হয় এবং	

 কেলজ	িড ভাির	(College	Discovery,	CD):	এিটও	EOP‐র	অনু প,	যা	CUNY‐েত	 ই‐বছেরর	কেলেজর	জনয্	েদয়া	হয়৷	
	

েযসব	 িশক্ষাথ েক	এই	অনুদান েলার	 েযেকােনা	একিট	 দান	করা	 হয়,	তারা	সাধারণত	 িফ	ও	 বইপে র	জনয্	অথর্	 েপেয়	থােক৷	এছাড়াও	 িশক্ষাথ রা	
িটউেটািরং	এবং	েপশাগত	ও	বয্িক্তগত	িবষেয়	পরামশর্	েসবা	েপেয়	থােক৷	

এই	ে াগ্রাম েলার	জনয্	আেবদন	করেত,	িশক্ষাথ েদরেক	অবশয্ই	CUNY	বা	SUNY‐েত	ভিতর্ র	জনয্	িনধর্ািরত	আেবদনপে 	EOP,	SEEK	বা	CD	বেক্স	
িটকিচ 	 িদেত	হেব৷	এই	অনুদান েলার	জনয্	আেবদন	করেত	 িশক্ষাথ েদরেক	অবশয্ই	তােদর	অথর্ৈনিতক	উপযুক্ততার	 মাণ	 িদেত	হেব৷	তারা	কেলেজর	
আিথর্ক	সহায়তা	উপেদ ােদর	কাছ	েথেক	আেবদেনর	বয্াপাের	সহায়তা	েপেত	পাের৷	
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িপটার	এফ.	ভয্ােলান	অয্াকােডিমক	 লারিশপ	ে াগ্রাম	(Peter	F.	Vallone	Academic	Scholarship	Program)	

এিট	হেলা	NYC‐এর	একিট	হাই	 ু ল	েথেক	েযাগয্তা	অজর্ নকারী	েগ্রড	পেয় 	অয্াভােরজ	ও	েকােসর্র	বয্াকগ্রাউ সহ	গ্রয্াজুেয়শন	স 	করা	পূণর্কালীন	
িশক্ষাথ েদরেক	 দত্ত	একিট	 CUNY	 লারিশপ৷	 CUNY‐র	 সব	আেবদনকারীেক	এই	 লারিশেপর	জনয্	 য়ংিক্রয়ভােব	 িবেবচনা	করা	 হেয়	 থােক৷	
িশক্ষাথ েদর	েকােনা	আেবদনপ 	পূরণ	করার	 েয়াজন	েনই৷	

অনাসর্ 	কেলজ	(Honors	College)	

CUNY‐র	 িন িলিখত	কেলজ েলােত	অনাসর্	কেলজ	ে াগ্রাম েলা	পিরচালনা	করা	হেয়	থােক:	বা চ	কেলজ,	 কিলন	কেলজ,	 িসিট	কেলজ,	হা ার	
কেলজ,	জন েল কেলজ অফ িক্রিমনাল জাি স, েলহময্ান	কেলজ,	কুই 	কেলজ	এবং	দয্ কেলজ	অব	 য্ােটন	আইলয্া ৷	2007	সাল	পযর্ ,	অনাসর্	
কেলজ	ে াগ্রাম	িনবর্ািচত	আেবদনকারীেদরেক	পূণর্	িটউশন	ও	িফ,	$7,500	ডলােরর	একিট	খরেচর	অয্াকাউ 	ও	অনয্ানয্	সহায়তা	িদেয়েছ৷		

িশক্ষাথ রা	তােদর	হাই	 ু েলর	 িসিনয়র	বেষর্র	 েসে র	মােস	অনাসর্	কেলজ েলােত	আেবদন	করেত	পাের৷	অনাসর্	কেলেজ	 েকােনা	আেবদন	করেল	তা	
CUNY‐এর	 িনয়িমত	 ে াগ্রােমর	জনয্	আেবদন	 িহেসেবও	কাজ	করেব৷	অয্াকােডিমক	অজর্ ন,	 একিট	 রচনা,	 সুপািরশমালা	 এবং	 িকছু	 িকছু	 েক্ষে 	 একিট	
সাক্ষাৎকােরর	উপর	িভিত্ত	কের	ভিতর্ 	করা	হেয়	থােক৷	

েবসরকাির	আিথর্ক	সহায়তা	স িকর্ ত	তথয্সূ 	

কাগজপ িবহীন িশক্ষাথ েদর জনয্ িকছু েবসরকাির লারিশপ স েকর্  িন িলিখত ওেয়বসাইট েলােত তথয্ রেয়েছ: 

েমিক্সকান অয্ােমিরকান িলগয্াল িডেফ  অয্া  
এডুেকশন ফা  (Mexican American Legal 

Defense and Education Fund) 

http://www.maldef.org/leadership/scholarships/i
ndex.html 

ু েড স ওেপিনং েডাসর্ ফর আদাসর্  
(Students Opening Doors for Others) 

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

ু ল‐িভিত্তক	 লারিশপসমূহ	

েবসরকাির	 িব িবদয্ালয়	বা	কেলজ েলােত	আেবদনকারী	িশক্ষাথ রা	ঐ	 ু ল েলােত	 িকছু	েবসরকাির	আিথর্ক	সহায়তা	ে াগ্রােমর	জনয্	েযাগয্	হেত	পাের৷	এই	
ধরেনর	আিথর্ক	সহায়তার	সুেযাগ েলা	স েকর্ 	আেরা	জানেত,	িশক্ষাথ রা	তােদর	কাি ত	কেলজ	বা	 িব িবদয্ালেয়র	আিথর্ক	সহায়তা	িবষয়ক	অিফস েলােত	
েযেত	পাের৷	 ু েলর	পৃ েপাষকতায়	পিরচািলত	অেনক	েমধা	িভিত্তক	 লারিশেপর	জনয্	িশক্ষাথ র	যুক্তরাে র	নাগিরক	হওয়ার	 েয়াজন	েনই৷	

ঋণ	

অেনক	 ু ল	 েফডােরল	ও	 ে ট	ঋেণর	 িবক 	 িহেসেব	 েবসরকাির	 িবক 	 বয্ব ার	 সুেযাগ	 িদেয়	থােক৷	 যিদও	অিধকাংশ	 েবসরকাির	ঋণ	পাওয়ার	জনয্	
যুক্তরাে র	নাগিরক 	বা	পামর্ােন 	েরিসেড 	 য্াটাস	আবশয্ক,	তেব	ঋেণর	 কার	এবং	ঋণদানকারী	 িত ােনর	উপর	 িভিত্ত	কের	েযাগয্তা	 িভ 	 িভ 	
হেত	পাের৷	েসসব	িশক্ষাথ র	েকােনা	একিট	িবেশষ	বয্াংেকর	সােথ	েলনেদেনর	ইিতহাস	রেয়েছ,	তারা	ঐ	 িত ান	েথেক	েবসরকাির	িশক্ষা	ঋণ	েনয়ার	জনয্	
আেবদন	করার	িবষয়িট	িবেবচনা	করেত	পাের৷	

অেনক	 িব িবদয্ালয়	বা	কেলেজ,	 িডন	আলাদা	আলাদাভােব	ঋেণর	অনুেমাদন	 িদেত	পােরন৷	 ায়শই	ম ু রকৃত	ঋেণর	পিরমাণ	ও	সুেদর	হার	 িনভর্ র	কের	
িডেনর	 িবেবচনা	ও	পৃথক	পৃথক	 ু েলর	নীিতমালার	উপর৷	এই	ধরেনর	ঋেণর	স াবয্তার	বয্াপাের	আেলাচনা	করার	জনয্	 িশক্ষাথ 	কেলেজর	 িডেনর	সােথ	
একিট	অয্াপেয় েম 	িনেত	পাের৷	
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পািরবািরক সিহংসতা, িনযর্ াতন ও পাচার 
পািরবািরক	সিহংসতা	কী?	
পািরবািরক	সিহংসতা	সংঘিটত	হেয়	থােক	 া বয় 	ঘিন 	পাটর্ নারেদর	মেধয্	 েযমন	 ী	ও	 ামীর	মেধয্,	পিরবােরর	সদসয্েদর	মেধয্	অথবা	ঘিন 	অনয্ 

েকােনা	 স েকর্ র	 মেধয্৷	 পািরবািরক	 সিহংসতা	 হেলা	 এক	 ধরেনর	 অপরাধ,	 এেত	 অ ভুর্ ক্ত	 থাকেত	 পাের	 শারীিরক	 িনযর্াতন,	আেবগগত	 িনযর্াতন,	

অথর্ৈনিতকভােব	 িনযর্াতন	ও	 েযৗন	 িনপীড়ন৷	অেনক	 মিহলাই	তােদর	 ামী	 বা	 বয়ে 	 ারা	 িনযর্ািতত	 হেয়	 থােকন৷	পািরবািরক	সিহংসতা	সমিলে র	

স েকর্  থাকা মানুষেদরও	 ভািবত	করেত	পাের	এবং	পু ষরাও	এর	িশকার	হেত	পাের৷	

বীণ	িনযর্ াতন	কী?	
বীণ	িনযর্াতন	ঘটেত	পাের	যখন	পিরবােরর	েকােনা	সদসয্	বা	পিরচযর্াকারী	েকােনা	 বীণ	বা	 িতব ী	বয্িক্তর	সােথ	 বর্য্বহার	কের৷	 বীণ	িনযর্াতেনর	মেধয্	

অ ভুর্ ক্ত	থাকেত	পাের	শারীিরক,	েযৗন,	মানিসক	বা	অথর্ৈনিতক	 িনপীড়ন	বা	অবেহলা৷	এর	মেধয্	আেরা	অ ভুর্ ক্ত	থাকেত	পাের	 বীণ	বয্িক্তেক	খাবার	ও	

িচিকৎসা	েসবা	িদেত	অ ীকার	করা৷	

িশ 	িনযর্ াতন	কী?	
যখন	েকােনা	িপতামাতা,	ত াবধানকারী,	সেহাদর	ভাইেবান,	পিরবােরর	সদসয্	বা	অনয্	েকােনা	বয্িক্ত	শারীিরকভােব	বা	আেবগগতভােব	েকােনা	িশ র	ক্ষিত	

কের	তখন	 িশ 	 িনযর্াতন	ঘটেত	পাের৷	 িশ েদর	এই	ধরেনর	ক্ষিত	করা	েবআইিন	হেত	পাের	এবং	এর	ফেল	 িশ েক	তার	 িপতামাতার	কাছ	েথেক	 িনেয়	

যাওয়া	হেত	পাের৷	

মানব	পাচার	কী?	
পিততাবৃিত্ত,	কৃিষকাজ,	গৃহ ালীর	কাজ,	িনমর্াণ	কাজ	ও	েসােয়টশপসহ	(েযখােন	নামমা 	মজুরীর	িবিনমেয়	কম েদরেক	কেঠার	পির ম	করােনা	হয়)	েযৗন	

কাজ	করার জনয্	বা	বাধয্তামূলকভােব	 ম	েদয়ার	জনয্	পাচােরর	উেদ্দেশয্	 িত	বছর	হাজার	হাজার	নারী,	পু ষ	ও	িশ েক	িনউ	ইয়েকর্ 	িনেয়	আসা	হয়	বা	

িনউ	ইয়েকর্ র	মধয্	 িদেয়	 িনেয়	যাওয়া	হয়৷	 িনউ	ইয়েকর্ র	কেঠার	আইনকানুন	রেয়েছ	যা	পাচােরর	 িশকার	হওয়া	বয্িক্তেদরেক	সুরক্ষা	েদয়	ও	সাহাযয্	কের৷	

পাচােরর	িশকার	হওয়া	বয্িক্তেদর	জনয্	সাহাযয্	পাওয়ার	উপায়	স েকর্ 	তথয্	েপেত	এই	পুি কার	েশষ	পাতায়	কম েদর	অিধকােরর	অংশিট	েদখুন৷	

পািরবািরক সিহংসতা ও িনযর্ াতন সংক্রা  পিরেষবা  

বীণ িনযর্ াতনসহ স াবয্ পািরবািরক সিহংসতা স েকর্  িরেপাটর্  
করেত েসফ হরাইজন েডােমি ক ভােয়ােল  হটলাইন (Safe 
Horizon Domestic Violence Hotline)-এ েফান ক ন 

(800) 621‐HOPE (800‐621‐4673) 
িদেন 24 ঘ া, স ােহ 7 িদন 

িনউ ইয়েকর্  সে হজনক িশ  িনযর্ াতন স েকর্  িরেপাটর্  করেত, িনউ 
ইয়কর্  ে ট চাই  অয্ািবউজ হটলাইন (New York State 

Child Abuse Hotline) -এ েফান ক ন 

(800) 342‐3720 

পািরবািরক সিহংসতার িবষয় সহায়তা করেত পাের িসিট 
গভনর্েমে র এমন েসবাসমূহ স েকর্  তেথয্র জনয্ 

311 ন ের েফান ক ন অথবা 

www.nyc.gov/domesticviolence 
ওেয়বসাইট েদখুন 
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ঘৃণাজিনত অপরাধ 
ঘৃণাজিনত অপরাধ হল একিট অপরাধ যা ভুক্তেভাগীর জািত, বণর্, জাতীয় উৎস, বংশপিরচয়, িল , ধমর্, ধম য় রীিত, বয়স, অক্ষমতা বা েযৗন েঝাঁেকর 

িভিত্তেত ঘেট অথবা জািত, বণর্, জাতীয় উৎস, বংশপিরচয়, িল , ধমর্, ধম য় রীিত, বয়স, অক্ষমতা বা েযৗন েঝাঁক স ে  একিট িব াস বা ধারণার িভিত্তেত 

ঘেট। সা িতক মাস িলেত, িনউ ইয়কর্  িসিটেত ঘৃণাজিনত অপরাধ বৃি  েপেয়েছ, যার অ ভুর্ ক্ত হল অিভবাসীেদর লক্ষয্ কের অপরােধর ঘটনা।	

একিট ঘৃণাজিনত অপরােধর িবষেয় িকভােব	িরেপাটর্  করেত হয়	

আপিন যিদ একিট ঘৃণাজিনত অপরােধর িশকার হন অথবা একিট ঘৃণাজিনত অপরাধ ঘটেত েদেখন, তাহেল আপনার অিবলে  তা িরেপাটর্  করা উিচত। সব 

কল েগাপন রাখা হয়।	

জ ির অব ায় আপনার 911 এ েফান করা উিচত।	

ঘৃণাজিনত অপরাধ এবং পক্ষপােতর সােথ স িকর্ ত অপরাধ িলর িবষেয় আপনার ানীয় পুিলশ থানায় িরেপাটর্  করা উিচত। আপিন সরাসির থানায় 

েযাগােযাগ করেত পােরন অথবা 311 এ েফান করেত পােরন। আপিন যিদ 311 এ েফান কের বেলন েয আপিন একিট ঘৃণাজিনত অপরােধর িবষেয় 

িরেপাটর্  করেছন, তাহেল তারা আপনােক আপনার ানীয় পুিলশ থানার ন র েদেবন এবং আপনার েফান কলিট অিবলে  েসই থানায় ানা িরত করেবন।	

NYPD-এর একিট েহট ক্রাইমস টা  েফাসর্ আেছ যা িনউ ইয়কর্  িসিটেত ঘৃণাজিনত অপরাধ িলর বলবৎকরেণর ত াবধােন সাহাযয্ কের। আপিন যিদ 

একিট ঘৃণাজিনত অপরােধর িবষেয় ানীয় পুিলশ থানায় ইেতামেধয্ই	িরেপাটর্  কের থােকন এবং আপনার িরেপাটর্ িটেক িকভােব	সামলােনা হে  েসই িবষেয় 

আপনার  থােক, তাহেল আপিন সহায়তার জনয্ NYPD েহট ক্রাইমস টা  েফাসর্েক 646‐610‐5267 ন ের েফান করেত পােরন।	

এছাড়াও, ময্ানহাটন িডি ক্ট অয্াটিনর্র অিফেস একিট েহট ক্রাইম হটলাইন আেছ, েয েকউ একিট ঘৃণাজিনত অপরােধর িবষেয় িরেপাটর্  করার জনয্ এখােন 

েফান করেত পােরন, এমন িক তারা যিদ এখনও পুিলেশর কােছ এিট িরেপাটর্  না কের থােকন তাহেলও। ন রিট হল (212)	335‐3100। িডি ক্ট 

অয্াটিনর্র অিফস ভুক্তেভাগীেদর কাউে িলং ও সহায়তা কমর্সূিচ িলর কােছ বা পিরেষবা দানকারীেদর কােছ েরফার করেতও পাের।	

পূণর্ ন র িল	

NYPD েহট ক্রাইমস টা  েফাসর্ 	
One	Police	Plaza	
New	York,	NY	10038	
646‐610‐5267 

িনউ ইয়কর্  িসিট েহট ক্রাইমস হটলাইন	
311	
	
িনউ ইয়কর্  ে ট িডিভশন অফ িহউময্ান রাইটস েহট ক্রাইমস হটলাইন	
েসামবার – ক্রবার সকাল 9টা েথেক িবেকল	5টা (888)	392‐3644	
	
িনউ ইয়কর্  কাউি  িডি ক্ট অয্াটিনর্স অিফস েহট ক্রাইমস ইউিনট	
One	Hogan	Place	
New	York,	NY	10013	
212‐335‐3100	( ধান ন র)	
212‐335‐9500	(TTY)	
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কম েদর অিধকার 
অিভবাসী	কম েদর	কী	কী	অিধকার	রেয়েছ?	
নূয্নতম	মজুির	

অিভবাসনগত	অব া	িনিবর্েশেষ	সব	কম রই	 কৃতভােব	স ািদত	কােজর	জনয্	মজুির	পাওয়ার	অিধকার	রেয়েছ	এবং	তােদরেক	অবশয্ই	নূয্নতম	মজুির	িদেত	

হেব৷	িনউ	ইয়কর্ 	ে েট	জানুয়াির 2017	সাল	পযর্ ,	নূয্নতম	মজুির	হেলা	ঘ ায়	কমপেক্ষ $9.70	ডলার এবং িনউ ইয়কর্  িসিটেত আেরা েবিশ৷ তেব িনউ ইয়কর্  

িসিটেত বড় েকা ািনর কম েদর েক্ষে  2018 সাল েশষ হওয়ার আেগ এবং 10 জন বা তার কম সংখয্ক কম  আেছ এমন েকা ািনর কম েদর েক্ষে  2019 

সাল েশষ হওয়ার আেগ নূয্নতম	মজুির	বািড়েয় িত ঘ ায় $15	করা হেব৷		

েযসব	কম 	বখিশশ	পায়,	তারা	েয	িশে 	কাজ	কের	তার	উপর	িভিত্ত	কের	তােদরেক	আেরা	কম	নূয্নতম	মজুির	েদয়া	েযেত	পাের৷	েরে ারাঁর	েডিলভাির	কম ,	

েরে ারাঁয়	খাবার	পিরেবশনকারী	ও	লি 	েডিলভাির	কম রা	হেলা	বখিশশ	পাওয়া	কম েদর	 িকছু	উদাহরণ,	যােদরেক	আেরা	কম	নূয্নতম	মজুির	েদয়া	েযেত	

পাের৷	তেব,	এই	ধরেনর	কম রা	েয	বখিশশ	পায়	তার	জনয্	িকছু	বাড়িত	িনয়মকানুন	রেয়েছ৷	িকভােব	বখিশেশর	বয্াপারিট	েদখােশানা	করা	হয়	তার	উপর	িভিত্ত	

কের	বখিশশ	পাওয়া	কম রা	তােদর	 িনেয়াগকারী	কতৃর্ ক	 িনযর্ািতত	হওয়ার	 ঝঁুিকেত	থােকন৷	 িনউ	ইয়েকর্ র	 ম	 িবভাগ	(Department	of	Labor)‐এ	

(888) 469‐7365	ন ের	েফান	কের	কম েদর	বখিশশ	পাওয়ার	অিধকার	স েকর্ 	আর	িব ািরত	িনেদর্ শনা	পাওয়া	েযেত	পাের৷		

ওভারটাইেমর	জনয্	পাির িমক	

িনিদর্  িকছু পিরি িতেত, যখন	েকােনা	কম 	স ােহ	40	ঘ ার	েবিশ	কাজ	কেরন,	তখন	তার	িনেয়াগকারী	তােক	অবশয্ই	 েতয্ক	অিতিরক্ত	ঘ ার	জনয্	তার	

ঘ া িত	িনয়িমত	মজুির	েথেক	1½	 ণ	েবিশ	মজুির	িদেত	হেব৷	(উদাহরণ প,	যিদ	েকােনা	কম 	 াভািবকভােব	 িত	ঘ ায়	$8.00	আয়	কেরন,	তাহেল	

িতিন িত	স ােহ	40	ঘ ার	অিতিরক্ত	 িত	ঘ া	কােজর	জনয্	$12.00	পােবন৷)	িনেয়াগকারীর	বািড়েত	বসবাসরত	গৃহকম রা	এক	স ােহ	44	ঘ ার	েবিশ	

কাজ	করার	জনয্	ওভারটাইম	পাওয়ার	অিধকারী৷	

 েকােনা	কম 	কাজ	েছেড়	িদেল,	িতিন	তার	কৃত	কােজর	সব	ঘ ার	জনয্	মজুির	পাওয়ার	অিধকারী৷	

 কম েদর	যথাসমেয়	মজুির	বুেঝ	পাওয়ার	অিধকার	রেয়েছ৷	সাধারণত,	এর	অথর্	হেলা	 িত	স ােহ	বা	 িত	 ই	স াহ	পর	পর	মজুির	পাওয়া৷	

আবশয্ক নূয্নতম মজুির ও ওভারটাইেমর আইন স েকর্  আেরা জানেত অথবা েকােনা প বা িত ােনর জনয্ এই 
আইনানুগ অিধকারসমূেহর জনয্ িশক্ষেণর অনুেরাধ জানােত, আপিন েফান করেত পােরন: 

িনউ ইয়কর্  ে ট িডপাটর্ েম  অব েলবার  
(New York State Department of Labor) 

(212) 775‐3880 

বুয্েরা অব ইিমগ্রয্া  ওয়াকর্ াসর্ রাইটস  
(Bureau of Immigrant Workers' Rights) 

(212) 775‐3665 

িনউ ইয়কর্  ে ট অয্াটিনর্ েজনােরল অিফেসর ম িবভাগ 
(New York State Attorney General's Office 
Labor Division) 

(212) 416‐8700 

িলগয্াল এইড েসাসাইিট এম য়েম  ল েজক্ট  
(Legal Aid Society Employment Law Project) 

(888) 218‐6974 

MFY িলগয্াল সািভর্ েসস (MFY Legal Services) (212) 417‐3838  
েসামবার ও ম লবার িবেকল 2টা েথেক 5 টার মেধয্ 
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অপিরেশািধত মজুির দািব করেত অথবা মজুির সংক্রা  আইন-কানুন স েকর্  আেরা জানেত, আপিন আেরা েযাগােযাগ 
করেত পােরন: 

যুক্তরাে র ম িবভাগ,  
মজুির ও ঘ া িডিভশন (U.S. Department of 

Labor, Wage & Hour Division) 

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

িনউ ইয়কর্  ে ট িডপাটর্ েম  অব েলবার, ম মান 
িডিভশন (New York State Department of 

Labor, Division of Labor Standards) 

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

িবদয্মান	মজুির	ও	সুেযাগ-সুিবধা	
েযসব	ক াক্টর	বা	সাব‐ক াক্টররা	সরকাির	 কে 	কাজ	কেরন	অথবা	যারা	সরকাির	সং ার	(িসিট,	ে ট	বা	েফডােরল)	সােথ	েসবার	চুিক্তেত	কাজ	কেরন,	

তােদর	কম রা	আইন	অনুযায়ী	 িনধর্ািরত	হাের	মজুির	ও	 সুেযাগ-সুিবধা	পাওয়ার	অিধকারী৷	সরকাির	 ক েলার	মেধয্	রেয়েছ	জনগণ	বয্বহার	কের	এমন	

াপনা	 িনমর্াণ,	 িত াপন,	 রক্ষণােবক্ষণ	 ও	 েমরামেতর	 কাজ,	 েযমন	 সরকাির	 ু ল,	 রা াঘাট	 ও	 পাকর্ ৷	 সরকাির	 কােজর	 কে র	 সােথ	 সংি 	 িকছু	

েপশাজীবীর	উদাহরণ	হেলা	িব য্ৎ‐িমি 	(ইেলি িশয়ান),	পািনর	িমি 	( া ার)	ও	সাধারণ	 িমক৷	েযসব	ক াক্টর	বা	সাব‐ক াক্টররা	িনধর্ািরত	হােরর	েচেয়	

কম	 মজুির	ও	 সুেযাগ-সুিবধা	 িদেয়	 থােক	তারা	আইন	 ল ন	করেছ৷	 ায়	 েক্ষে ই	 িনধর্ািরত	 মজুির	 নূয্নতম	 মজুির	 েথেক	 েবিশ	 হেয়	 থােক৷	 সরকাির	

পিরেষবার চুিক্তেত কাজ করার জনয্ েয েপশা িলেক িনেয়াগ করা হয় তার কেয়কিট উদাহরণ হল বািড় সাফাইকারী, সুরক্ষা হরী এবং বািড়েত পিরচযর্ার 

পিরচারক।	

যিদ	েকােনা	কম 	মেন	কেরন	েয	তােক	কম	মজুির	েদয়া	হে ,	তাহেল	তার	উিচত	হেব	িনেচ	তািলকাভুক্ত	সংি 	সরকাির	সং ায়	িলিখতভােব	অিভেযাগ	

দািখল	করা৷	যিদ	েদখা	যায়	েয	েকােনা	কম েক	কম	মজুির	েদয়া	হে ,	তাহেল	িনেয়াগকারীর	কাছ	েথেক	তার	বািক	পাওনা	মজুির	বুেঝ	েনয়ার	আইনস ত	

অিধকার	তার	রেয়েছ৷	

িসিটর সরকাির	কােজর ক  বা পিরেষবা চুিক্ত িলেত েয কম েদর কম মজুির েদওয়া হেয়িছল তােদর পাওনা অথর্ উ ার করার জনয্ NYC ক ে ালার-

এর অিফস িবদয্মান মজুির ও কাজ িলেক বলবৎ কের।	

দািব করা হয়িন এমন িবদয্মান মজুিরর েঘাষণা	
েয কম রা এখনও তােদর জনয্ েঘাষণা করা অথর্ দািব কেরনিন, এমন শত শত কম েক িবদয্মান মজুিরর কম অথর্ দান বাবদ গত দশ বছর ধের NYC 

ক ে ালার-এর অিফস কেয়ক িমিলয়ন ডলার অথর্ সংগ্রহ কেরেছ। এই বয্িক্তরা হয়ত এই িবষেয় অবগতও নন েয তারা এই েঘািষত অথর্ পাওয়ার 

অিধকারী, তােদর অিভবাসেনর অব া যাই েহাক না েকন।	

েয কম রা িব াস কেরন েয তারা এই অথর্ িল পাওয়ার অিধকারী হেত পােরন, তারা (212)	 669‐4443 এ েফান করেত পােরন, 

laborlaw@comptroller.nyc.gov এ ইেমইল করেত পােরন বা http://comptroller.nyc.gov/prevailing‐

wage/unclaimed‐prevailing‐wage/ েদখেত পােরন।	
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আেরা তেথয্র জনয্ বা িবদয্মান মজুিরকাঠােমা ল ন স েকর্  অিভেযাগ দািখল করার জনয্, েফান ক ন: 
িনউ ইয়কর্  িসিট ক ে ালার-এর অিফস  
(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 

িনউ ইয়কর্  ে ট িডপাটর্ েম  অব েলবার বুয্েরা অব 
পাবিলক ওয়াকর্ স  
(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) 932‐2419 

যুক্তরাে র ম িবভাগ,  
মজুির ও ঘ া িডিভশন  
(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 

একজন	িনেয়াগকারীর	বাধয্বাধকতাসমূহ	কী	কী?	
 কম রা	কত	ঘ া	কাজ	কেরেছন,	কম েদরেক	তারা	কত	মজুির	িদেয়েছন	এবং	কম েদর	েপ‐েচক	েথেক	েকােনা	িকছু	কতর্ ন	করা	হেয়	থাকেল	আইন	

অনুযায়ী	িনেয়াগকারীেদরেক	তার	েরকডর্ 	রাখেত	হেব৷	

 েফডােরল	ও	ে ট	টয্াক্স,	ইউিনয়েনর	পাওনা,	 া য্	ও	েপনশন	সুিবধা	এবং	িশ 	সহায়তায়	অথর্	পিরেশােধর	জনয্	িনেয়াগকারীরা	কম েদর	েপ‐
েচক	েথেক	টাকা	েকেট	রাখেত	পােরন৷		

 কম 	েকােনা	িকছু	েভেঙ	েফলেল,	খারাপ	দক্ষতা	েদখােল,	েদির	করার	জনয্	শাি মূলক	বয্ব া	িহেসেব	অথবা	ইউিনফমর্	েকনা	ও	পির ার	করার	
খরচ	িহেসেব	িনেয়াগকারীরা	েকােনা	অথর্	েকেট	রাখেত	পারেবন	না৷	

 িনেয়াগকারীর	সুিবধার	জনয্	 মণ	করার	 েয়াজন	হেল	িনেয়াগকারীরা	যাতায়াত	ভাড়া	েকেট	িনেত	পারেবন	না৷	

 িতবার	অথর্	পিরেশােধর	সময়	িনেয়াগকারীরা	অবশয্ই	কম েদরেক	মজুিরর	একিট	িববরণী	 দান	করেবন৷	

 এই	িববরণীেত	অবশয্ই	েযেকােনা	কতর্ ন	বা	ভাতা,	কমর্ঘ া,	মজুির	 দােনর	হার,	েমাট	মজুির	(কতর্ েনর	আেগ)	ও	েনট	মজুির	(কতর্ েনর	পের)	
অ ভুর্ ক্ত	থাকেত	হেব৷	

 িনেয়াগকারীরা	কম েদর	বখিশেশর	েকােনা	অংশ	চাইেত	বা	িনেত	পারেবন	না৷	
	

একজন	কম 	িকভােব	তার	িনেয়াগকারীর	েবআইিন	অনুশীলন	েথেক	িনেজেক	রক্ষা	করেত	পােরন?	
কম রা	তােদর	িনেয়াগকারীর	সােথ	েযাগােযােগর	তথয্,	েপ‐ াব	বা	রিশদ,	স ািদত	কােজর	ঘ া	এবং	তােদরেক	কী	পিরমাণ	টাকা	পিরেশাধ	করা	হেয়েছ	
েসই	েরকডর্ েলা	ভােলাভােব	সংরক্ষণ	করা	উিচত৷	এই	েরকডর্ েলা	থাকেল	ভিবষয্েত	েকােনা	তদে র	 েয়াজন	হেল	বা	অিভেযাগ	দােয়র	করা	হেল	
এ েলা	 মাণ	িহেসেব	সহায়তা	করেব৷	

কম রা	তােদর	সহকম েদর	সােথ	কথা	বলা	উিচত	এবং	েরকডর্ 	সংরক্ষণ	ও	তােদর	অিধকার	সুরক্ষার	 িবষেয়	তােদরেক	উৎসািহত	করা	উিচত৷	যত েবিশ কম 	
তােদর	অিধকার	স েকর্ 	জানেব,	িনেয়াগকারীেদর	আইন	েমেন	চলার	স াবনা	তত	েবিশ	হেব৷	
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ৈবষময্	েথেক	একজন	কম 	িকভােব	সুরিক্ষত?	
কাজ	করার	সময়	বা	কাজ	েখাঁজার	সময়	ৈবষেময্র	িশকার	না	হওয়ার	অিধকার	কম েদর	রেয়েছ৷	জািত,	বণর্,	িল 	(গভর্ াব াসহ),	বয়স,	 িতব ী ,	জািতগত	উৎপিত্ত	
(জ ান,	বংশপিরচয়,	সং ৃ িত	বা	ভাষাসহ),	নাগিরকে র	অব া,	ধমর্,	েযৗন	আসিক্ত	এবং	অনয্ানয্	িবষেয়র	উপর	িভিত্ত	কের	িনেয়াগকারীরা	কম েদর	সােথ	ৈবষময্	
করা	আইন	অনুযায়ী	িনিষ ৷	ৈবষেময্র	িশকার	হওয়া	েকােনা	কমর	িনেয়াগকারীর	িব ে 	অিভেযাগ	দােয়র	করার	অিধকার	রেয়েছ৷	অিভেযাগ	দােয়র	করার	ফেল	
িনেয়াগকারী	কমর	িব ে 	 িতেশাধ	বা	েনিতবাচক	বয্ব া	গ্রহণ	করেত	পারেবন	না৷	

 কম 	কাজ	 	করার	কেয়কিদেনর	মেধয্ই	িনেয়াগকারীেক	িনি ত	করেত	হেব	েয	কম র	কােছ	কােজর	জনয্	যথাযথ	কাগজপ 	রেয়েছ	এবং	

ধুমা 	অিভবাসনগত	িকছু	িনিদর্ 	কাগজপ 	চাওয়ার	জনয্	অনুমিত	রেয়েছ৷	জািতগত	উৎপিত্ত	বা	“িবেদশী”	েলােকর	মত	মেন	হওয়ার	কারেণ	

িনেয়াগকারীরা	তােদর	কম 	বা	আেবদনকারীর	কাগজপ 	পরীক্ষা	করেত	পারেবন	না৷	

 িনেয়াগকারীর	জনয্	অস ত	সমসয্ার	কারণ	না	হেল	 িনেয়াগকারী	কম েদর	বা	স াবয্	কম েদর	ধম য়	 িব ােসর	সােথ	অবশয্ই	 যুিক্তস তভােব	

সমেঝাতা	করেবন	(উদাহরণ প,	তােদরেক	েকােনা	ধম য়	উৎসেবর	িদেন	কাজ	না	করার	সুেযাগ	েদয়া)৷	

 িনেয়াগকারীরা	কােজর	জনয্	আেবদনকারী	েকােনা	বয্িক্তেক	তােদর	েকােনা	 িতব ী 	আেছ	িকনা	েস	স েকর্ 	িজে স	করেত	পারেবন	না,	তেব	

কম 	চাকিরর	অপিরহাযর্	দািয় েলা	পালন	করেত	পারেবন	িক	না	েস	িবষেয়	িজে স	করেত	পারেবন৷	বয্বসা	 িত ােনর	জনয্	অেযৗিক্তক	েবাঝা	

না	হেল	িনেয়াগকারীরা	 িতব ী	কম েদর	জনয্	যুিক্তস তভােব	থাকার	বয্ব াও	কের	িদেত	হেব৷	

েকােনা কম  যিদ মেন কেরন েয কােজর েক্ষে  বা কাজ েখাঁজার সময় তার সােথ ৈবষময্ করা হেয়েছ, তাহেল িতিন 
িন িলিখত অিফস েলার একিটেত অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন: 

যুক্তরাে র ইকুয়াল এম য়েম  অপচুর্ িনিট কিমশন 
(Equal Employment Opportunity 
Commission, EEOC) 

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

িনউ ইয়কর্  ে েটর মানবািধকার িবভাগ – ধান কাযর্ ালয় 
(New York State Division of Human Rights 
– Headquarters) 

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

NYC মানবািধকার কিমশন  
(NYC Commission on Human Rights) 

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

কমর্েক্ষে 	অিভবাসীেদর	 িব ে 	 ৈবষেময্র	 িবষয় েলা	 েমাকােবলা	করার	উপায়	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	আপিন	 (212)	627‐
2227	 ন ের	 িনউ	 ইয়কর্ 	 ইিমেগ্রশন	 েকায়ািলশন	 (New	 York	 Immigration	 Coalition)‐এর	 সােথও	 েযাগােযাগ	 করেত	
পােরন৷	

েপশাগত	িনরাপত্তা	
া য্	ও	 িনরাপত্তার	জনয্	 িবপদমুক্ত	কমর্েক্ষ 	পাওয়ার	অিধকার	কম েদর	রেয়েছ৷	কমর্েক্ষে 	 িবষাক্ত	রাসায়িনক	পদাথর্	বা	উ ‐শে র	মেতা	স াবয্	 ঝঁুিকর	

স ুখীন	হওয়ার	িবষেয়	 িনেয়াগকারীর	কােছ	থাকা	েযেকােনা	তথয্	পাওয়ার	অিধকার	তােদর	রেয়েছ৷	কম েদর	স েকর্ 	িনেয়াগকারীর	কােছ	থাকা	েযেকােনা	

ধরেনর	েমিডেকল	েরকডর্ 	পাওয়ার	অিধকারও	তােদর	রেয়েছ৷	িবপ নক	কমর্পিরেবশ	স েকর্ 	কম রা	িনেয়াগকারীর	কােছ	অিভেযাগ	করেত	পারেবন৷	

যুক্তরাে র	েপশাগত	 িনরাপত্তা	ও	 া য্	 শাসন	(Occupational	Safety	and	Health	Administration,	OSHA)‐এর	কােছ	অিভেযাগ	

দােয়র	করার	এবং	কমর্েক্ষ 	পিরদশর্ন	করার	জনয্	অনুেরাধ	জানােনার	অিধকার	কম েদর	রেয়েছ৷	OSHA	পিরদশর্েকর	 ে র	উত্তর	েদয়ার	এবং	 ঘর্টনা	বা	

অসু তার	বণর্না	েদয়াসহ	 ঝঁুিক েলা	েদিখেয়	েদওয়ার	এবং	 িনেয়াগকারী	যিদ	পিরদশর্ন	উপলেক্ষয্	সামিয়কভােব	েকােনা	 িবপ নক	ব 	সিরেয়	রােখন	েস 
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িবষয়িট	বয্াখয্া	করার	অিধকার	তােদর	রেয়েছ৷	েকােনা	কম 	চাইেল	েবনােম	OSHA‐এর	কােছ	অিভেযাগ	দােয়র	করেত	পােরন	এবং	তােদর িনেয়াগকারীর	

কােছ	তােদর	নাম	েদয়া	হেব	না৷	

পিরদশর্েনর	পর,	ফলাফল	পাওয়ার	এবং	পিরদশর্েকর	সােথ	বয্িক্তগতভােব	েদখা	করার	ও	আেলাচনা	করার	অিধকার	কম েদর	রেয়েছ৷	

েয সব কম  মেন কেরন েয েপশাগত া য্ ও িনরাপত্তা স েকর্  অিভেযাগ করার কারেণ তােদর সােথ ৈবষময্ করা হেয়েছ, তাহেল 
তােদর িব ে  বয্ব া েনয়ার 30 িদেনর মেধয্ িন িলিখত িত ােনর সােথ েযাগােযাগ কের তারা অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন: 

যুক্তরাে র ম িবভাগ (Department of Labor) OSHA 
আ িলক অিফস (Regional Office) 

201 Varick Street, Room 670 
New York, NY 10014 
(212) 337‐2378 অথবা (800) 321‐6742 (জ ির হটলাইন) 

OSHA িনউ ইয়কর্  িসিট অিফস (OSHA New York City 

Office) 

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

NYC মানবািধকার কিমশন (Commission on Human 

Rights) 

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

েপশাগত িনরাপত্তা ও াে য্র জনয্ িনউ ইয়কর্  কিমিট (New 

York Committee for Occupational Safety and 
Health, NYCOSH) 

(212) 227‐6440  
www.nycosh.org 

িনউ	 ইয়কর্ 	 কিমিট	 ফর	 অকুেপশনাল	 েসফিট	 অয্া 	 েহলথ	 (New	 York	 Committee	 for	 Occupational	 Safety	 and	 Health,	
NYCOSH)	(212)	227‐6440	এই	ন ের	েফান	কের	এবং	www.nycosh.org	ওেয়বসাইেট	িগেয়	েপশাগত	 া য্	ও িনরাপত্তা	স েকর্ 	আেরা	
তথয্	পাওয়া	যােব৷	

কম েদর	ক্ষিতপূরণ	
কমর্েক্ষে 	কােজর	কারেণ	 েকােনা	কম 	অসু 	 হেয়	 পড়েল	 বা	আঘাত	 েপেল	তােদর	ক্ষিতপূরণ	 পাওয়ার	অিধকার	 রেয়েছ৷	 িনউ	 ইয়েকর্ 	 েয়াজনীয়	
কাগজপ 	থাকা	ও	না	থাকা	অিভবাসী	কম রা	েযাগয্	হেত	পােরন৷	অিধকাংশ	পূণর্কালীন	ও	খ কালীন	কম 	েযাগয্,	এমনিক	তােদর	মজুির	নগেদ	পিরেশাধ	
করা	হেল,	“কাগেজ‐কলেম	েকােনা	 মাণ	ছাড়া”	মজুির	পিরেশাধ	করা	হেল	অথবা	তােদরেক	 ত 	ক াক্টর	িহেসেব	িবেবচনা	করা	হেলও৷	

কম েদর	ক্ষিতপূরেণর	 সুিবধার	মেধয্	রেয়েছ:	(1)	কাজ‐স িকর্ ত	আঘাত	ও	অসু তার	েক্ষে 	 িচিকৎসা	ও	পিরচযর্ার	জনয্	ক্ষিতপূরণ;	(2)	আঘাত	বা	
অসু তার	কারেণ	 েকােনা	কম 	কাজ	করেত	না	পারেল	নগদ	আিথর্ক	 সুিবধা;	এবং	 (3)	কমর্েক্ষে 	 েকােনা	কম 	মারা	 েগেল	তার	জীিবত	 ামী/ ী	বা	
িনভর্ রশীল	িশ েদর	জনয্	মৃতুয্জিনত	সুেযাগ-সুিবধা	(েডথ	েবিনিফট)৷	

কম েদর	কাজ	স িকর্ ত	আঘােতর	িবষয়িট	অিবলে 	সশরীের	বা	িলিখতভােব	িনেয়াগকারীেক	জানােনা	উিচত৷	কম েদর	ক্ষিতপূরণ	দািব	করা	স িকর্ ত	 পূণর্	
ফরম েলা	হেলা	C‐3	ও	C‐4৷	C‐3	হেলা	একিট	আেবদনপ 	যা	কম েক	পূরণ	করেত	হেব৷	C‐4	ফরমিট	অবশয্ই	কম র	ডাক্তারেক	পূরণ	করেত	হেব৷	

এই	ফরম েলা	 িনউ	ইয়কর্ 	ে েটর	কম েদর	ক্ষিতপূরণ	েবাডর্ 	 (Workers'	Compensation	Board,	WCB)	েথেক	সংগ্রহ	করা	যায়	এবং	
েবােডর্ র	http://www.wcb.ny.gov/content/main/Forms.jsp	ওেয়বসাইেটও	ফরম েলা	পাওয়া	যায়৷		

কম র ক্ষিতপূরেণর দািব স িকর্ ত C‐3 ও C‐4 ফরম িন িলিখত িঠকানায় কম েদর ক্ষিতপূরণ েবােডর্  (Workers’ Compensation 

Board) জমা েদয়া যায়: 

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

ংক্স/ময্ানহাটন 215 W. 125th Street, New York, NY 10027 
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কুই  168‐46 91st Avenue, 3rd Floor, Jamaica, NY 11432 

য্ােটন আইলয্া  60 Bay Street, Staten Island, NY 10301 

কম েদর	 ক্ষিতপূরণ	 স েকর্ 	 আেরা	 তেথয্র	 জনয্	 (877)	 632‐4996	 ন ের	 কম েদর	 ক্ষিতপূরণ	 েবােডর্ র	 (Workers’	
Compensation	Board)	সােথ	েযাগােযাগ	ক ন৷	

পািরবািরক	ও	িচিকৎসা	ছুিট	আইন	(FAMILY	AND	MEDICAL	LEAVE	ACT,	FMLA)	
েযসব	িনেয়াগকারীর	75	মাইেলর	মেধয্	কমপেক্ষ	50	জন	কম 	আেছ	তােদর	েক্ষে 	FMLA	 েযাজয্৷	েকােনা	কম 	এই	ধরেনর	িনেয়াগকারীর	জনয্	যিদ	
কমপেক্ষ	এক	বছর	কাজ	কের	থােকন	এবং	ঐ	সমেয়র	মেধয্	একই	 িনেয়াগকারীর	জনয্	যিদ	কমপেক্ষ	1,250	ঘ া	কাজ	কের	থােকন,	তাহেল	স ান	
জ গ্রহেণর	জনয্,	বা া	দত্তক	েনয়ার	জনয্,	 তর	অসু 	স ান	বা	পিরবােরর	সদেসয্র	েসবাযত্ন	করার	জনয্	অথবা	তার	িনেজর	 তর	অসু তার	িচিকৎসার	
জনয্	 িতিন	 িত	বছর	12	স ােহর	েবতনিবহীন	(আনেপইড)	 ছুিট	পাওয়ার	জনয্	েযাগয্	হেবন	(ছুিট	আলাদাভােব	 িকছু	 িদন	পর	পর	েনয়া েযেত	পাের)৷	

তর	অসু তা	হেত	পাের	এমন	েকােনা	অসু তা,	আঘাত,	িবকলতা	বা	শারীিরক	বা	মানিসক	অসু তা	যার	জনয্	েকােনা	বয্িক্তেক	হাসপাতােল	ভিতর্ 	হওয়ার	
অথবা	 া য্	েসবা	 দানকারীর	কাছ	েথেক	িনয়িমত	িচিকৎসা	েনয়ার	 েয়াজন	হয়৷	

িনেয়াগকারী	অনুেরাধ	করেল	কম রা	30	িদেনর	অিগ্রম	েনািটশ	েদয়া	উিচত	এবং	অবশয্ই	একিট	েমিডেকল	সািটর্ িফেকট	িদেত	হেব৷	

ছুিট	 েনওয়ার	জনয্	বা	 ছুিটর	আেবদন	করার	জনয্	 েকােনা	কম র	 িব ে 	 িনেয়াগকারীর	 েনিতবাচক	বয্ব া	 েনয়া	অথবা	FMLA‐এর	অধীেন	কম র	অিধকাের	
েকান প	হ েক্ষপ	করা	েবআইিন৷	

FMLA	ল ন	স েকর্ 	েকােনা	অিভেযাগ	দােয়র	করেত,	িন িলিখত	িঠকানায়	েযাগােযাগ	ক ন:	U.S.	Department	of	Labor,	
Wage	&	Hour	Division,	26	Federal	Plaza,	Room	3700,	New	York,	NY	10278,	(212)	264‐8185	
অথবা	(866)	487‐9243৷	

েবকার 	িবমা	(UNEMPLOYMENT	INSURANCE)	
েবকার  িবমা	হেলা	েযাগয্তাস 	কম েদর	জনয্	অ ায়ী	আয়,	যারা	িনেজেদর	েকােনা	েদাষ	ছাড়াই	চাকির	হািরেয়েছন	এবং	যারা	কাজ	করার	জনয্	 ত,	
ই ুক	ও	সক্ষম৷	

েবকার	হওয়ার	পর	সুেযাগ-সুিবধা	হারােনা	এড়ােনার	জনয্	একজন	বয্িক্তেক	যত	শীঘ্র	স ব	েবকার	 িবমা	করা	উিচত৷	েযসব	বয্িক্তরা	েবকার	 িবমা	করেবন	
তােদর	কােছ	আেবদন	করার	জনয্	 েয়াজনীয়	সব	কাগজপ 	থাকার	িবষয়িট	িনি ত	করেত	হেব	েযন	আেবদন	 িক্রয়ায়	েদির	না	হয়৷	আপনার	িন িলিখত	
তথয্ েলার	 েয়াজন	হেব:	

 আপনার	েসাশয্াল িসিকউিরিট ন র,	

 আপনার	কােছ	িচিঠ	পাঠােনার	িঠকানা	ও	িজপ	েকাড,	

 অিফস	চলাকালীন	আপনার	সােথ	েযাগােযাগ	করা	যােব	এমন	একিট	েফান	ন র,	

 গত	18	মােস	আপিন	যত	িনেয়াগকারীর	সােথ	কাজ	কেরেছন	তােদর	সবার	পূণর্	নাম,	িঠকানা,	িজপ	েকাড	ও	েফান	ন র,	

 গত	18	মােস	সব	িনেয়াগকারীর	কাছ	েথেক	আপনার	েমাট	গ্রস	আয়	(েপ‐ াব,	W‐2,	ইতয্ািদ),	

 আপনার	এিলেয়ন	েরিজে শন	কাডর্ 	(যিদ	আপনার	থােক),	

 সামিরক	সািভর্ েসর	সা িতক	সদসয্েদর	জনয্,	আপনার	সবর্সা িতক	েসপােরশন	ফরম	(separation	form)	DD214‐এর	একিট	কিপ,	

 আপিন	যিদ	েফডােরল	গভনর্েমে র	সােথ	কাজ	কের	থােকন,	তাহেল	SF8	ও	SF50	ফরেমর	কিপ এবং	

 আপনার	িনউ	ইয়কর্ 	ে েটর	 াইভাসর্	লাইেস 	বা	েমাটর	গািড়র	আইিড	কাডর্ 	ন র	(যিদ	আপনার	থােক)।	
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েবকার 	 িবমার	জনয্	েকােনা	দািব	জানােত,	(888)	209‐8124	ন ের	 েযাগােযাগ	ক ন৷	এই	 েফান	ন ের	 িবিভ 	
ভাষায়	 সহায়তা	 পাওয়ার	 সুেযাগ	 রেয়েছ৷	 আপিন	 অনলাইেন	
http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm	 ওেয়বসাইেট	 িগেয়ও	 আেবদন	 করেত	

পােরন।	

চাকির	খঁুেজ	েপেত	বা	চাকিরর	 িশক্ষণ	িনেত	সাহাযয্	পাওয়ার	জনয্	কম রা	েকাথায়	েযেত	পােরন?	
NYC	ওয়াকর্ েফাসর্1	কয্ািরয়ার	েস ার	(Workforce1	Career	Centers)	েলাকজনেক	কাজ	খঁুেজ	েপেত	ও	কােজর	জনয্	 ত	হেত	সাহাযয্	
কের৷	এই	েক েলা	নতুন	কােজর	তথয্	েদয়	এবং	েলাকজনেক	িশক্ষা	ও	েপশাগত	দক্ষতার	 িশক্ষেণর	ক্লােস	েরফার	কের৷	

এই	 েক েলা	পিরচালনা	কের	 িনউ	 ইয়কর্ 	 িসিট	 িডপাটর্ েম  অব	 ল	 িবজেনস	সািভর্ েসস	 (New	York	 City	Department	 of	 Small	
Business	Services),	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিট	 িডপাটর্ েম  অব	েলবার	 (New	York	State	Department)	এবং	 িসিট	ইউিনভািসর্িট	অব	 িনউ	
ইয়কর্ 	 (City	University	of	New	York)৷	আপিন	 311	 ন ের	 েফান	কের	 বা	 িনেচর	 েযেকােনা	একিট	জায়গায়	 িগেয়	 েক েলার	সােথ	
েযাগােযাগ	করেত	পােরন:	

NYC ওয়াকর্ েফাসর্1 কয্ািরয়ার েস ারস (Workforce1 Career Centers) 

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

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

আপার ময্ানহাটন 215 W. 125th Street, 6th Floor, New York, NY 10027 

কুই  168‐25 Jamaica Ave., 2nd Floor, Jamaica, NY 11432 

য্ােটন আইলয্া  120 Stuyvesant Pl., 3rd Floor, Staten Island, NY 10301 

িদনমজুরেদর	জনয্	‘ওয়াকর্ ার	েস ার’	(DAY	LABOR	WORKER	CENTER)	বলেত	কী	েবাঝায়?	
িদনমজুরেদর জনয্ ‘ওয়াকর্ ার েস ার’	হেলা	এমন	 িকছু	জায়গা	েয েলা	ৈতির	করা	হেয়েছ	 িদনমজুরেদর	সহায়তা	ও	 সুরক্ষা	েদয়ার	জনয্,	যারা	অনয্থায়	
রা ায়	দাঁিড়েয়	েথেক	কাজ	েখাঁেজ৷	

েকােনা	পািকর্ ং	লেট	কােজর	জনয্	অেপক্ষা	করার	পিরবেতর্ ,	একজন	িদনমজুর	একিট	‘ওয়াকর্ ার েস ার’‐এ	েযেত	পাের,	েযখােন	আেরা	েবিশ	সংগিঠতভােব	
কাজ	স েকর্ 	জানােনা	হয়	এবং	িনেয়াগকারীেদরেক	এমন	িকছু	িনয়মকানুন	েমেন	চলেত	হয়	েয েলা	তােদরেক	কম েদর	কাছ	েথেক	অনয্ায়	সুিবধা	েনয়া	
েথেক	 িবরত	রােখ৷	এিট	 ম	ও	নাগিরক	অিধকার	ল ন	করা	েথেক	 িবরত	রাখেত	এবং	কমর্পিরেবশ	উ ত	করেত	ও	মজুির	পিরেশাধ	না	করা	 িতেরাধ	
করেত	সহায়তা	কের৷	এই	েক েলা	সাধারণত	 নূয্নতম	মজুির,	ওভারটাইম,	 া য্	ও	 িনরাপত্তা	এবং	চাকিরর	অনয্ানয্	আইন-কানুন েলা	পযর্েবক্ষণ	ও	
কাযর্কর	কের৷	 িকছু	 িকছু	েক 	 ি তীয় ভাষা িহেসেব ইংেরিজ (English	as	a	Second	Language,	ESL)	ক্লাস	ও	চাকির	সংক্রা 	 িশক্ষণ	
দান	কের৷	

িন িলিখত ‘িদনমজুরেদর জনয্ ওয়াকর্ ার েস ার িল’ িনউ ইয়কর্  িসিটেত অবি ত:	

এল েসে া েডল ইনিমগ্রয্াে  (El	Centro	Del	Inmigrante),	350	Port	Richmond	Ave	ও	1546	Castleton	Avenue,	
Staten	Island.	
	েফান:	(347)	825‐2086৷	ইেমইল:	info@elcentronyc.org৷	

েব পাকর্ ওেয় কিমউিনিট জব েস ার (Bay	Parkway	Community	Job	Center),	8973	Bay	Parkway,	Brooklyn.		
েফান:	(718)	600‐0425৷	ইেমইল:	info@workersjustice.org৷		
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িনউ ইিমগ্রয্া  কিমউিনিট এ াওয়ারেম  (New	Immigrant	Community	Empowerment,	NICE),	71‐21	Roosevelt	
Avenue,	Jackson	Heights.		
েফান:	718‐205‐8796৷	ইেমইল:	info@nynice.org৷ 

মানব	পাচার	কী?	
পিততাবৃিত্ত,	 কৃিষকাজ,	 গৃহ ালীর	কাজ,	 িনমর্াণ	কাজ	ও	 েসােয়টশপসহ	 (েযখােন	 নামমা 	 মজুরীর	 িবিনমেয়	কম েদরেক	কেঠার	পির ম	করােনা	 হয়)	
বাধয্তামূলকভােব	 ম	েদয়ার	জনয্	পাচােরর	উেদ্দেশয্	 িত	বছর	হাজার	হাজার	নারী,	পু ষ	ও	 িশ েক	 িনউ	ইয়েকর্ 	 িনেয়	আসা	হয়	বা	 িনউ	ইয়েকর্ র	মধয্	
িদেয়	িনেয়	যাওয়া	হয়৷	িনউ	ইয়েকর্ র	কেঠার	আইনকানুন	রেয়েছ	যা	পাচােরর	িশকার	হওয়া	বয্িক্তেদরেক	সুরক্ষা	েদয়	ও	সাহাযয্	কের৷	

িন িলিখত িত ান েলােত েফান কের মানব পাচােরর অপরাধ স েকর্  িরেপাটর্  ক ন বা সহায়তা িনন:  

ািফিকং পাসর্ন অয্া  ওয়াকর্ ার এক্স য়েটশন টা  েফাসর্ কম ােয়  লাইন  
(Trafficking Person and Worker Exploitation Task Force Complaint 
Line) 

(888) 428‐7581  
েসাম- ক্র: সকাল 9টা – িবেকল 5টা 

গালর্স এডুেকশনাল অয্া  েম িরং সািভর্ েসস  
(Girls Educational and Mentoring Services, GEMS) 

(212) 926‐8089 

িনউ ইয়কর্  কাউি  (ময্ানহাটন) িডি ক্ট অয্াটিনর্স অিফস, েসক্স ক্রাইমস ইউিনট  
(New York County (Manhattan) District Attorney's Office, Sex Crimes 
Unit) 

(212) 335‐9373 

িকংস কাউি  ( কিলন) িডি ক্ট অয্াটিনর্স অিফস, েসক্স ািফিকং ইউিনট  
(Kings County (Brooklyn) District Attorney’s Office, Sex Trafficking 
Unit) 

(718) 250‐2770 

ংক্স কাউি  িডি ক্ট অয্াটিনর্’স অিফস, চাই  অয্ািবউজ/েসক্স ক্রাইমস বুয্েরা  
(Bronx County District Attorney’s Office, Child Abuse/Sex Crimes 
Bureau) 

(718) 590‐2195 

কুই  কাউি  িডি ক্ট অয্াটিনর্'স অিফস, ে শাল িভিক্টমস বুয্েরা  
(Queens County District Attorney’s Office, Special Victims Bureau) 

(718) 286‐6505 

িরচম  কাউি  ( য্ােটন আইলয্া ) িডি ক্ট অয্াটিনর্স অিফস, ে শাল িভিক্টমস বুয্েরা  
(Richmond County (Staten Island) District Attorney’s Office, Special 
Victims Bureau) 

(718) 876‐6300 
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টয্াক্স িরটানর্ 
একজন	বয্িক্তর	েকন	টয্াক্স	িরটানর্ 	দািখল	করা	উিচত?	

 যুক্তরাে 	বসবাসরত	অিধকাংশ	বয্িক্তেক	ইনকাম টয্াক্স িরটানর্	দািখল	করেত	হয়,	যা	 িত	বছর	15	এি েলর	আেগ	িদেত	হয়৷	

 অিভবাসনগত	অেনক	সুেযাগ-সুিবধার	জনয্	েযাগয্তা	েদখােত	টয্াক্স	ফাইল	করা	 পূণর্৷	

 িন ‐	ও	মধয্‐আেয়র	েযসব	পিরবার	টয্াক্স	িরটানর্	দািখল	কের,	তারা	টয্াক্স	েক্রিডট	বা	টয্াক্স	েফরত	েপেত	পাের৷	

কােদর	ইনকাম টয্াক্স িরটানর্ 	দািখল	করা	আবশয্ক?	
ায়	সব	কম েদরই	টয্াক্স	িরটানর্	দািখল	করা	আবশয্ক৷	একিট	িনিদর্ 	মা ার	েচেয়	কম	আয়	কেরন	এমন	বয্িক্তেদর	টয্াক্স	িরটানর্	দািখল	করার	 েয়াজন	েনই৷	

তেব,	কােরা	যিদ	টয্াক্স	িরটানর্	দািখল	করা	আবশয্ক	নাও	হয়,	তারপেরও	িতিন	িরটানর্	দািখল	করেত	পােরন৷	আবশয্ক	না	হেলও	আপিন	চাইেল	িন িলিখত	

কারেণ	িরটানর্	দািখল	করেত	পােরন	1)	অিভবাসনগত	বা	অনয্ানয্	সুেযাগ-সুিবধা	েপেত	িরটানর্	দািখেলর	ইিতহাস	ৈতির	করেত	এবং 2)	ভিবষয্েত	স াবয্	

টয্াক্স	েক্রিডট	বা	সুেযাগ-সুিবধা	পাওয়ার	জনয্৷	

বয্িক্তর	করদাতা	শনাক্তকারী	ন র	(INDIVIDUAL	TAXPAYER	IDENTIFICATION	NUMBER,	
ITIN)	কী?	
ITIN	 হেলা	 টয্াক্স	 িরটানর্	 দািখল	 করেত	 ও	 টয্াক্স	 পিরেশাধ	 করেত	 একজন	 বয্িক্তেক	 সহায়তা	 করার জনয্	 অভয্ রীণ	 রাজ 	 েসবা	 (Internal	

Revenue	Service,	IRS)	কতৃর্ ক	ইসুয্কৃত	একিট	ন র৷	েসাশয্াল	িসিকউিরিট	ন র	(Social	Security	Number,	SSN)	পাওয়ার	েযাগয্তা	

েনই	এমন	বয্িক্তরা	এিট	বয্বহার	করেত	পােরন৷	েযেহতু	আইনস ত	অিভবাসনগত	অব া	রেয়েছ	এমন	েলাকজনসহ	েসাশয্াল	িসিকউিরিট	ন র	েনই	এমন	

নানা	ধরেনর	েলাকজন	ITIN	েপেত	পােরন,	তাই	এর	মাধয্েম	েকােনা	বয্িক্তর	অিভবাসনগত	অব া	 কাশ	পায়	না৷	

ITIN	কাজ	করার	অনুমিত,	সামািজক	িনরাপত্তার	সুেযাগ-সুিবধা	পাওয়ার	েযাগয্তা	অথবা	আনর্ড	ইনকাম	টয্াক্স	েক্রিডট	পাওয়ার	েযাগয্তা	 দান	কের	না৷	

এছাড়াও	এিট	কখেনাই	কমর্সং ােনর	জনয্	বয্বহার	করা	উিচত	নয়৷	

ITIN-এর জনয্ আেবদন করেত: 

একিট আেবদনপ  ডাউনেলাড ক ন www.irs.gov/pub/irs‐pdf/fw7.pdf (ইংেরিজ) 

www.irs.gov/pub/irs‐pdf/fw7sp.pdf ( য্ািনশ) 

েফান ক ন  (800) TAX FORM (829‐3676) 

 
একজন	বয্িক্ত	আেবদনপ িট	ডাকেযােগ	িনেচর	িঠকানায়	পাঠােত	পােরন:	
Internal	Revenue	Service	Austin	Service	Center	
ITIN	Operation		
P.O.	Box	149342	
Austin,	TX	78714‐9342		

অথবা	 েকােনা	 ‘গ্রহণকারী	 এেজ ’	 (Acceptance	 Agent)‐এর	 মাধয্েম	 বা	 টয্াক্সেপয়ার	 অয্ািস য্া 	 েস াের	 (Taxpayer	
Assistance	Center)	সশরীের	আেবদন	করেত	পােরন৷		

আনর্ড	ইনকাম	টয্াক্স	েক্রিডট	(EARNED	INCOME	TAX	CREDIT,	EITC)	বলেত	কী	েবাঝায়?	
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একিট	িনিদর্ 	মা ার	েচেয়	কম	পিরমাণ	আয়	কের	এমন	কমর্জীবী	পিরবার েলা	আনর্ড	ইনকাম	টয্াক্স	েক্রিডট	(EITC)	েপেত	পাের,	যা	হেলা	পিরবারিটেক	

অথর্	 দান	করা৷	েমৗিলক	খরচ	েমটােত	সহায়তা	করার জনয্	েযাগয্	পিরবার	ও	বয্িক্তেদরেক	EITC	েফডােরল,	ে ট	ও	িসিট	টয্াক্স	ডলার	েফরত	িদেয়	থােক৷	

2017 সােল েযসব	কমর্জীবী	পিরবার	 িত	বছর	$48,340	ডলােরর	কম	(যিদ	িববািহত	হয়	এবং	একসােথ	টয্াক্স	ফাইল	কের	তাহেল	$53,930	ডলার)	

আয়	কের	তাহেল	তারা	সেবর্া 	$6,318	ডলার	েপেত	পাের৷	

পিরবােরর	আয়	এবং	বয্িক্তর	ৈববািহক	ও	িপতামাতার	অব ার	উপর	েফরত	 দােনর	পিরমাণ	িনভর্ র	কের৷	

EITC	দািব	করার জনয্,	েযাগয্	টয্াক্স	 দানকারীেদর	অবশয্ই	অিজর্ ত	আয়	থাকেত	হেব	এবং	অবশয্ই	টয্াক্স	িরটানর্	দািখল	করেত	হেব৷	

EITC	 স েকর্ 	 এবং	 িকভােব	আপিন	তা	 দািব	করেত	 পােরন	 েস	 স েকর্ 	আেরা	জানেত,	 311	 ন ের	 েফান ক ন	অথবা	
www.nyc.gov/eitc	ওেয়বসাইট	েদখুন৷	
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আবাসন 
আমার	অয্াপাটর্ েমে র	অব া	িনেয়	যিদ	আিম	েকােনা	সমসয্ায়	পিড়	তাহেল	আিম	কী	করেত	পাির?	
আপনার	বািড়ওয়ালা	যােত	আপনার	অয্াপাটর্ েমে র	িকছু	েমরামত	কাজ	কের	েদয়	এবং	তাপ	ও	গরম	পািনর	বয্ব া	িনি ত	কের	েসই	দািব	জানােনার	অিধকার	

আপনার	রেয়েছ৷	আইন	অনুযায়ী	আপনার	বািড়ওয়ালােক	অয্াপাটর্ েম িট	িনরাপদ	ও	বাসেযাগয্	অব ায়	রাখেত	হেব	এবং	তাপ	ও	গরম	পািন	সরবরােহর	বয্ব া	

রাখেত	হেব৷	

তাপ	অথবা	গরম	পািন	সরবরাহ	 বয্ব ার	অপযর্া তার	 িবষেয়	অথবা	আপনার	অয্াপাটর্ েমে 	 েকােনা	 েমরামত	করা	না	হেয়	থাকেল	 েস	স েকর্ 	 েকােনা	

অিভেযাগ	 দােয়র	 করার	জনয্	 311	 ন ের	 েফান	 কের	 NYC	 িডপাটর্ েম  অব	 হাউিজং	 ি জােভর্ শন	অয্া 	 েডেভলপেম 	 (Department	 of	

Housing	Preservation	and	Development)‐এর	সােথ	েযাগােযাগ	ক ন৷	

আমার	বািড়ওয়ালা	যিদ	আমার	অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	িরেপাটর্ 	করেব	বেল	আমােক	 মিক	েদয়,	
তাহেল	কী	হেব?	
ভাড়ািটয়ােক	হয়রািন	করা	এবং	অিভবাসনগত	অব ার	কারেণ	কােরা	সােথ	িভ ভােব	আচরণ	করা	বািড়ওয়ালার	জনয্	েবআইিন৷	

আপিন	যিদ	ভাড়া	 িনয়ি ত	অয্াপাটর্ েমে 	বসবাস	কেরন,	তাহেল	বািড়ওয়ালার	হয়রািন	স েকর্ 	অিভেযাগ	জানােত,	(718)	739‐6400	ন ের	 িনউ	

ইয়কর্ 	 ে ট	 িডিভশন	 অব	 হাউিজং	 অয্া 	 কিমউিনিট	 িরিনউয়াল	 (New	 York	 State	 Division	 of	 Housing	 and	 Community	

Renewal)‐এর	সােথ	েযাগােযাগ	ক ন৷		

আপিন	যিদ	ভাড়া‐িনয়ি ত‐নয়	এমন	অয্াপাটর্ েমে 	বসবাস	কেরন,	তাহেল	(718)	722‐3131	ন ের	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিট	মানবািধকার	কিমশন	(New	

York	City	Human	Rights	Commission)‐এর	সােথ	েযাগােযাগ	ক ন৷	

আিম	গৃহহীন	হেয়	পড়েল	কােক	েফান	করেত	পাির?	
অিভবাসনগত	অব ায়	িনিবর্েশেষ	েযেকােনা	বয্িক্ত	জ ির	আ য়	পাওয়ার	েযাগয্৷	

আপিন	 গৃহহীন	 হেয়	 পড়েল	 সহায়তা	 েপেত	 (800)	 994‐6494	 ন ের	 NYC	 িডপাটর্ েম  অব	 েহামেলস	 সািভর্ েসস	 (Department	 of	

Homeless	Services)‐এর	সােথ	েযাগােযাগ	ক ন৷		

আবাসন	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্	অনুগ্রহ	কের	সরকাির	সুেযাগ-সুিবধা	(Public	Benefits)	অংশিট	েদখুন	(পৃ া	14)৷	



	

    42   

নাগিরক   
কারা	যুক্তরাে র	নাগিরকে র	জনয্	আেবদন	করার	েযাগয্?	
একজন	বয্িক্ত	যুক্তরাে র	নাগিরকে র	জনয্	আেবদন	করার	েযাগয্	হেবন	যিদ	িতিন:	

 ৈবধ	পামর্ােন 	েরিসেড 	হন	এবং	কমপেক্ষ	18	বছর	বয়সী	হন৷	

 কমপেক্ষ	5	বছর	ধের	যুক্তরাে 	ৈবধ	পামর্ােন 	েরিসেড 	িহেসেব	বসবাস	কেরন	অথবা	যুক্তরাে র	েকােনা	নাগিরকেক	িবেয়	কের	3	বছর	ধের	

একে 	বসবাস	কেরন৷	

 “ভােলা	ৈনিতক	চির ”	েদখােত	পােরন৷	

 ইংেরিজ	পড়েত,	বলেত	ও	িলখেত	পােরন	এবং	যুক্তরাে র	ইিতহাস	ও সরকার	স েকর্ 	জােনন৷	

িকছু	িকছু	 বীণ	বা	 িতব ী	বয্িক্তেক	ইংেরিজ	জানার	শতর্ 	েথেক	ছাড়	েদয়া	হেত	পাের৷	েকােনা	বয্িক্তেক	ইংেরিজ	জানার	শতর্ 	েথেক	ছাড়	েদয়া	হেত	পাের	

যিদ	িতিন:	

 50	বছর	বা	তারেচেয়	েবিশ	বয়সী	হন	এবং	যুক্তরাে 	20	বছর	ধের	বসবাস	কেরন বা	

 55	বছর	বা	তারেচেয়	েবিশ	বয়সী	হন	এবং	যুক্তরাে 	15	বছর	ধের	বসবাস	কেরন		

এই	েক্ষ েলােত,	তারপেরও	ঐ	বয্িক্তেক	অবশয্ই	 যুক্তরাে র	ইিতহাস	ও	সরকার	স েকর্ 	 ান	েদখােত	হেব,	 িক 	 িতিন	তার	মাতৃভাষায়	তা	করেত	

পােরন৷	েকােনা	বয্িক্তর	মাতৃভাষায়	পিরচািলত	পরীক্ষা েলা	েমৗিখকভােব	পিরচালনা	করা	হয়৷	পড়া	ও	েলখার	সক্ষমতা	পরীক্ষা	করা	হয়	না৷	

িকছু	িনিদর্ 	 িতব ী 	রেয়েছ	এমন	বয্িক্তেদরেক	ইংেরিজ	ভাষা	এবং	যুক্তরাে র	ইিতহাস	ও	সরকার	স িকর্ ত	আবশয্কতা িল	েথেক	অবয্াহিত	েদয়া	হয়৷	

নাগিরকে র	জনয্	আেবদন	করার	আেগ,	নাগিরকে র	জনয্	আপনার	েযাগয্তা	ও	 িত	রেয়েছ	িকনা	তা	িনি ত	করেত	
একজন	দক্ষ	অয্াটিনর্	বা	কনসালেটে র	সােথ	আেলাচনা	করা	 পূণর্৷	তেব একজন	দক্ষ	অয্াটিনর্	বা	কনসালেট 	
বাছাই	করার	েক্ষে 	আপনােক	অবশয্ই	অতয্ 	সতকর্ 	হেত	হেব৷	অিভবাসনগত	 িবষেয়	খারাপ	বা	ভুল	পরামশর্	েপেল	
তােত	 ঝঁুিক	থােক	এবং	এর	ফেল	সময়	ও	টাকা‐পয়সা	ন 	হেত	পাের	এবং	 িকছু	 িকছু	েক্ষে 	আেবদনকারীেক	বিহ ার	
করা	হেত	পাের৷		

নাগিরক  ও অিভবাসন িবষয়ক েলা স েকর্  আইনস ত সহায়তা েপেত, িন িলিখত িত ান েলার সােথ 
েযাগােযাগ ক ন: 

িনউ ইয়কর্  ইিমেগ্রশন হটলাইন  
(New York Immigration Hotline) 

(212) 419‐3737 অথবা (800) 566‐7636 

বার অয্ােসািসেয়শন েরফারাল পয্ােনল  
(Bar Association Referral Panel) 

(212) 626‐7373  
(বয্িক্তগত অয্াটিনর্ েখাঁজার জনয্) 

নদর্ ানর্ ময্ানহাটন েকায়ািলশন ফর ইিমগ্রয্া স 
রাইটস (Northern Manhattan 

Coalition for Immigrants Rights, 
NMCIR)  

(212) 781‐0355 x305  
(নাগিরকে র আেবদনপ  স েকর্  িবনামূেলয্ সহায়তা পাওয়ার জনয্) 
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CUNY িসিটেজনিশপ নাউ! (CUNY 
Citizenship Now!) েক সমূহ: 

িসিট কেলজ ইিমেগ্রশন েস ার  
(Immigration Center at City College) 

North Academic Center, Room 1‐206 
160 Convent Avenue 
New York, NY 10031  
(212) 650‐6620 
 

হ স কিমউিনিট কেলেজ ইিমেগ্রশন েস ার  
(Immigration Center at Hostos Community College) 
427 Walton Avenue, T‐501 
Bronx, NY 10451  
(718) 518‐4395 
 

েমডগার এভাসর্ কেলজ ইিমেগ্রশন েস ার  
(Medgar Evers College Immigration Center) 
1150 Carroll St., Rm. 226 
Brooklyn, NY 11225  
(718) 270‐6292 
 

ািশং ইিমেগ্রশন েস ার (Flushing Immigration Center) 
39‐07 Prince Street, Suite 2B  
Flushing, NY 11354 
(718) 640‐9223 
 

ইয়কর্  কেলেজ অবি ত CUNY ইিমেগ্রশন েস ার  
(CUNY Immigration Center at York College) 
94‐20 Guy R. Brewer Blvd. 
Welcome Center Atrium 
Jamaica, NY 11451  
(718) 262‐2983 

িনউ ইয়কর্  িলগয্াল অয্ািসে  প (New 

York Legal Assistance Group, 
NYLAG) –অিভবাসী সুরক্ষা ইউিনট 

(212) 613‐5000 

একজন	বয্িক্ত	িকভােব	যুক্তরাে র	নাগিরকে র	জনয্	আেবদন	করেত	পােরন?	
 আেবদন	–	যিদ	েকােনা	বয্িক্ত	মেন	কেরন	েয	িতিন	নাগিরকে র	জনয্	আেবদন	করার	েযাগয্	এবং এছাড়াও িনধর্ারণ কেরন েয	আেবদন	করার	

েক্ষে 	েকােনা	 ঝঁুিক	েনই (আেবদন	করার	েক্ষে 	েকােনা	 ঝঁুিক	আেছ িকনা েসই িবষেয় আইিন পরামশর্ েনওয়ার সুপািরশ করা হয়),	তাহেল	
তােক	 অবশয্ই	 যুক্তরাে র	 নাগিরক 	 ও	 অিভবাসন	 েসবা	 (U.S.	 Citizenship	 and	 Immigration	 Services,	 USCIS)	
অিফেস	একিট	আেবদনপ 	(ফরম N‐400)	ও	আেবদেনর	িফ	জমা	িদেত	হেব৷	2017	সাল	পযর্ 	অিধকাংশ	বয্িক্তর	জনয্	আেবদেনর	েমাট	
িফ	হেলা	$725	ডলার ($640	জমা েদওয়ার িফ + $85	বােয়ােম ক িফ)৷	আেবদনকারীর	আ ুেলর	ছাপ	েনয়ার	জনয্	USCIS	একিট	
অয্াপেয় েম 	েদেব এবং েয েকােনা স াবয্	িনরাপত্তা	ঝঁুিক	সনাক্ত	করার জনয্	আেবদনকারীর	বয্াকগ্রাউ 	বা	পটভূিম	স েকর্ 	তদ 	করেব৷	

 বয্িতক্রম – তেব িন িলিখত বয্িক্তেদর পুেরা $725 অথর্ দান করেত হয় না:	
o 75 বছর ও তার েবিশ বয়েসর আেবদনকারীেদর $85	বােয়ােম ক িফ দান করেত হয় না।	
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o েয িমিলটাির আেবদনকারীরা অিভবাসন ও জাতীয়তা আইন (Immigration	and	Nationality	Act,	INA) এর ধারা 

328	ও	329 এর অধীেন আেবদন জমা িদে ন তােদরেক জমা েদওয়ার িফ বা বােয়ােম ক িফ িদেত হয় না।	

 িফ েথেক অবয্াহিত – েয আেবদনকারীরা $725 িফ পিরেশাধ করেত অক্ষম, তারা “িফ অবয্াহিতর জনয্ অনুেরাধ” শীষর্ক ফরম I‐912 

বয্বহার কের িফ েথেক অবয্াহিতর জনয্ আেবদন করেত পােরন। িফ েথেক স ূণর্ অবয্াহিত পাওয়ার েযাগয্তা অজর্ ন করেত হেল 

আেবদনকারীেদর অবশয্ই িন িলিখত একিট আবশয্কতা পূরণ করেত হেব:	
o আেবদনকারী বতর্ মােন একিট সংগিত-পরীিক্ষত সুিবধা পাে ন।	
o আেবদন জমা েদওয়ার মুহূেতর্  আেবদনকারীর পিরবােরর আয় েফডারাল দাির য্ সীমায় বা তার 150% এর িনেচ আেছ।	
o আেবদনকারী এমন একিট আিথর্ক সমসয্ার স ুখীন হে ন যা তােক জমা েদওয়ার িফ পিরেশাধ করেত বাধা িদে , যার অ ভুর্ ক্ত 

হল অ তয্ািশত জ ির অব া বা িচিকৎসার িবল।	
o েয বয্িক্তেদর আয় েফডারাল দাির য্ সীমার 150% েথেক 200%	এর মেধয্, তারা িফ েথেক আংিশক অবয্াহিত পাওয়ার েযাগয্ 

হেত পােরন।	

 ই ারিভউ	–	আেবদনপ 	জমা	েদয়ার	পর,	USCIS	আেবদনকারীর	ই ারিভউ	েনয়ার	জনয্	একিট	সময়সূিচ	িঠক	করেব৷	ই ারিভউ‐এর	সময়,	
িকছু	 ে র	উত্তর	িদেয়	এবং	িকছু	িনিদর্ 	অনুশীলন	স 	করার	মাধয্েম	আেবদনকারীেক	অবশয্ই	ইংেরিজেত	দক্ষতা	এবং	যুক্তরাে র	ইিতহাস	ও	
সরকার	স েকর্ 	 ান	থাকার	 মাণ	িদেত	হেব৷	

 শপথ	গ্রহণ	(Oath	and	swearing‐in)	–	আেবদনপ 	অনুেমািদত	হেল,	আেবদনকারীেক	অবশয্ই	আনুগেতয্র	শপথ	(Oath	of	
Allegiance)	 িনেত	হেব,	 িবেদশী	আনুগতয্	ও	উপািধ	তয্াগ	করেত	হেব	এবং	যুক্তরাে র	সংিবধান	ও	আইন‐কানুেনর	 িত	সমথর্ন	 দান	ও	
েস েলা	রক্ষা	করার	শপথ	িনেত	হেব৷	

েকােনা	আেবদনকারীর	যিদ	এমন	 তর	 িতব ী 	থােক	যা	তার	শপেথর	অথর্	 েবাঝার	অথবা	 েবাঝার	 িবষয়িট	জানােনার	সক্ষমতােক	 বাধাগ্র 	কের	
তাহেল	USCIS	শপথ	গ্রহেণর	শতর্ িট	বাদ	িদেত	পাের৷	

USCIS স েকর্  আেরা তেথয্র জনয্ 

েযাগােযাগ: USCIS ওেয়বসাইট/ই ারেনট সািভর্ স (নয্াচারালাইেজশেনর ই ারিভউ-
এর , সংবাদ ও USCIS ফরমসমূহ) 

www.uscis.gov  

USCIS নয্াশনাল কা মার সািভর্ স (USCIS National Customer Service) 
অিভবাসনগত সুেযাগ-সুিবধা ও েসবাসমূহ, আেবদেনর অব া, আঙুেলর ছাপ, েমিডেকল 
পরীক্ষার জনয্ USCIS কতৃর্ ক অনুেমািদত ানীয় USCIS-এর অব ানসমূহ ও ডাক্তােরর 
তথয্ 

(800) 375‐5283 
 

ডাকেযােগ USCIS‐এর েযেকােনা ফরম েপেত (800) 870‐3676 

িনবর্ািচত েসবাসমূেহর জনয্ িনব ন করেত, েযাগােযাগ ক ন: িনবর্ািচত েসবা 
(Selective Service) (নয্াচারালাইেজশেনর জনয্ িনবর্ািচত েসবা আবশয্ক) 

(888) 655‐1825 
www.sss.gov  

যুক্তরাে র	একজন	নতুন	নাগিরেকর	অিধকার	ও	দািয় সমূহ	কী	কী?	
 িনবর্াচেন	েভাট	েদয়া:	যুক্তরা 	সরকােরর	আইনকানুন	ও	নীিতমালা	 ণয়নকারী	 িতিনিধেদর	িনবর্াচেনর	জনয্	েভাট	েদয়ার	অিধকার	নাগিরকেদর	রেয়েছ৷	

 বাধাহীনভােব	 মণ:	নাগিরকরা	তােদর	ই া	অনুযায়ী	 যুক্তরা 	েছেড়	েযেত	পােরন	এবং	অনয্	েকােনা	েদেশ	বসবাস	করেত	পােরন৷	দীঘর্	 িদন	ধের	
যুক্তরাে র	বাইের	বসবাসকারী	ৈবধ	পামর্ােন 	েরিসেড রা	তােদর	আইনস ত	 য্াটাস	হারােত	পােরন৷	

 পিরবােরর	আেরা	েবিশ	সদেসয্র	জনয্	আেবদন	করা:	পিরবােরর	আেরা	েবিশ	সদসয্েক	যুক্তরাে 	বসবাস	করার	সুেযাগ	েদয়ার	জনয্	নাগিরকরা	আেবদন	
করেত	পােরন	এবং	ৈবধ	পামর্ােন 	েরিসেড 	হওয়ার	জনয্	তােদরেক	 র	করেত	পােরন৷	এছাড়াও	নাগিরকরা	তােদর	 ামী/ ী,	নাবালক	অিববািহত	
েছেলেমেয়	ও	িপতামাতােক	দীঘর্িদন	অেপক্ষা	না	কেরই	যুক্তরাে 	িনেয়	আসেত	পােরন৷	

 বিহ ার	এড়ােনা:	নাগিরকেদরেক	যুক্তরাে 	 েবশ	করা	েথেক	িবরত	রাখা	যােব	না	এবং	তােদরেক	যুক্তরা 	েথেক	বিহ ার	করা	যােব	না৷	অতয্ 	সীিমত	
িকছু	পিরি িতেতই	েকবল	নাগিরকরা	নাগিরক 	হারােত	পােরন৷	
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 জুিরর	দািয় 	পালন	করা:	ডাকা	হেল	আদালেত	জুিরর	দািয় 	পালন	করা	নাগিরকেদর	দািয় ৷	

 সরকাির	অিফেস	পদ	পাওয়া:	সাধারণত	িসিট,	ে ট	বা	েফডােরল	অিফেসর	েকােনা	পেদ	িনবর্ািচত	হওয়ার	জনয্	এবং	েফডােরল	ও	ে ট	পযর্ােয়	িকছু	
সরকাির	চাকির	পাওয়ার	জনয্	যুক্তরাে র	নাগিরক 	আবশয্ক৷		

যুক্তরাে র	নাগিরকে র	জনয্	আেবদন	করার	ঝঁুিক েলা	কী	কী?	
অপরাধমূলক	কমর্কাে র	বয্াকগ্রাউ 	রেয়েছ,	এমন	অিভবাসীরা	 যুক্তরাে র	নাগিরকে র	জনয্	আেবদন	করার	আেগ	একজন	অয্াটিনর্র	সােথ	পরামশর্	করা	
উিচত৷	িকছু	িনিদর্ 	ধরেনর	অপরাধমূলক	কমর্কাে র	বয্াকগ্রাউ 	রেয়েছ	এমন	বয্িক্তরা	বিহ ার	হওয়ার	েযাগয্	এবং	তারা	নাগিরকে র	জনয্	আেবদন	করার	
সময়	USCIS‐এর	নজের	পড়েত	পাের৷	

আমার	েরকেডর্ 	যিদ	েদাষী	সাবয্ 	হওয়ার	 মাণ	থােক	তাহেল	কী	হেব?	
নাগিরকে র	জনয্	আেবদনকারী	েকােনা	বয্িক্ত	যিদ	িন িলিখত	অপরােধ	েদাষী	সাবয্ 	হেয়	থােকন	তাহেল	িতিন	বিহ ার	হওয়ার	ঝঁুিকেত	পড়েত	পােরন:	

 ৈনিতক	অবক্ষেয়র	সােথ	স ৃক্ত	অপরাধ	(CIMT)৷	অপরােধর	এই	ে িণেক	বয্াখয্া	করা	 ায়শই	কিঠন	হেয়	থােক৷	এর	উদাহরেণর	মেধয্	
রেয়েছ,	এমন	 িকছু	অপরাধ	েয েলার	জনয্	চুির	বা	 তারণা	করার	ই া	থাকেত	হয়	(েযমন,	চুির,	িছনতাই	বা	ডাকািত),	িকছু	 িনিদর্ 	হামলার	
অপরাধ	এবং	অিধকাংশ	েযৗন	অপরাধ,	তেব	এ েলােতই	সীমাব 	নয়৷	

 আে য়া 	বা	 ংসাত্মক	অ 	সংক্রা 	অপরাধ (েযমন, অপরাধমূলকভােব একিট অ  রাখা, েযখােন অ িট একিট ব ুক)৷	

 একবার	30	গ্রাম	বা	তার	কম	মািরজুয়ানা	রাখার	অপরাধ	ছাড়া	অনয্ানয্	মাদকজিনত	অপরাধ৷	

 পািরবািরক	অপরাধ	এবং	 িশ েদর	 িব ে 	অপরাধ,	যার	মেধয্	রেয়েছ	পািরবািরক	সিহংসতা	বারবার	অনুসরণ	করা,	 িশ 	 িনপীড়ন,	অবেহলা	বা	
পিরতয্াগ	করা	এবং	এসব	অপরােধ	েদাষী	সাবয্ 	হওয়ার	পর	 দত্ত	িকছু	িনিদর্ 	সুরক্ষা	আেদেশর	(েদওয়ািন	বা	েফৗজদাির	আদালেত)	ল ন	
করা	অথবা	অেক্টাবর	1,	1996	তািরেখ	বা	তার	পের	সুরক্ষা	আেদেশর	ল ন	করা৷	

 অিধকতর	 তর	অপরাধ	 েযমন	মাদক	পাচার	 (যার	মেধয্	থাকেত	পাের	একািধক	মাদক	রাখার	অপরাধ),	 িকছু	সিহংস	অপরাধ	এবং	 চুির	বা	
িছঁচেক	চুিরর	অপরাধ	যার	জনয্	1	বছেরর	আেরািপত	বা	 িগত	কারাবােসর	রায়	েদয়া	হয়,	কাগজপ 	জাল	করার	 িকছু	 িনিদর্ 	অপরাধ,	 তারণা,	
ব না	বা	টয্াক্স	ফাঁিকর	 িকছু	 িনিদর্ 	অপরাধ	যার	ফেল	অপরােধর	 িশকার	হওয়া	বয্িক্তর ক্ষিত	$10,000	ডলার	ছািড়েয়	যায়,	পিততাবৃিত্ত	

বয্বসার	িকছু	িনিদর্ 	অপরাধ,	িকছু	িনিদর্ 	“িভনেদশী	েচারাকারবারীর”	অপরাধ	এবং	খুন,	ধষর্ণ	বা	িশ েদর	েযৗন	িনপীড়েনর	অপরাধ৷	

 িনিদর্ 	অনয্	িকছু	অপরাধ,	েযমন	জাতীয়	িনরাপত্তা	ও	অিভবাসন‐স িকর্ ত	অপরাধ৷	

অপরাধমূলক কাজকেমর্র বয্াকগ্রাউ  আেছ এমন মানুষেদর অিভবাসন পাওয়ার েক্ষে  কী ফলাফল হেত পাের এ িবষেয় 
আেরা তেথয্র জনয্, েযাগােযাগ ক ন: 

ইিমগ্রয্া  িডেফ  েজক্ট (Immigrant 

Defense Project) 
(212) 725‐6422 অথবা তােদর ওেয়বসাইট 

http://www.immdefense.org/ েদখুন 

(এছাড়াও ইিমগ্রয্া  িডেফ  েজক্ট (Immigrant Defense Project) 

েফৗজদাির/অিভবাসনগত িবষেয় এবং অিভবাসন কাযর্করকরণ-স িকর্ ত অনয্ানয্ 

িবষেয় িশক্ষণ দান কের৷ েকােনা িত ান বা েপর জনয্ িশক্ষেণর বয্ব া 

করার অনুেরাধ জানােত আপিন তােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন৷) 

CUNY িসিটেজনিশপ নাউ!  
(CUNY Citizenship Now!) 

(646) 344‐7245 
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আইনস ত ায়ী িনবাস বা পামর্ােন  েরিসেড   
িকভােব	একজন	বয্িক্ত	আইনস ত	পামর্ােন 	েরিসেড 	(LAWFUL	PERMANENT	RESIDENCE)	
েপেত	পােরন?	
“গ্রীন	কাডর্ ”	নােম	পিরিচত	আইনস ত	পামর্ােন  েরিসেড 	পাওয়ার	িকছু	সাধারণ	উপায়	এখােন	েদওয়া	হেলা:	

 একজন	বয্িক্তেক	পিরবােরর	এমন	েকােনা	ঘিন 	সদসয্	 র	করেত	পােরন	িযিন	যুক্তরাে র	নাগিরক	অথবা	আইনস ত	পামর্ােন 	েরিসেড ৷	

 িনেয়াগকারীর	মাধয্েম	চাকির‐িভিত্তক	িভসার	জনয্	একজন	বয্িক্ত	আেবদন	করেত	পােরন৷	

 একজন	বয্িক্ত	 যুক্তরাে র	 ে ট	 িডপাটর্ েমে র	 ারা দান করা	ডাইভািসর্িট	 িভসা	লটািরর	মাধয্েম	 িভসার জনয্ আেবদন	করেত	পােরন,	যা	

সুিনিদর্ 	িকছু	েদেশর	নাগিরকেদর জনয্	েদয়া	হয়৷	

িকছু	মানিবক	কারেণও	অিভবাসীরা	আইনস ত	 য্াটাস	েপেত	পােরন,	েযমন	যুক্তরাে 	েকােনা	অপরাধ	বা	পািরবািরক	সিহংসতার	িশকার	হেল	অথবা	এমন	

েকােনা	েদশ	েথেক	আসেল	যা	িবপ নক	বা	েযখােন	মানুষ	িনগ্রেহর	িশকার	হেয়	থােক৷	

েযসব	বয্িক্ত	অপরােধর	িশকার	হেয়েছন,	এই	ধরেনর	অপরােধর	ফেল	িনযর্াতেনর	 িশকার	হেয়েছন	এবং	অপরাধ	তদে 	সরকাির	কমর্কতর্ ােদরেক	সহায়তা	

করেত	ই ুক	তারা	একিট	U	িভসা	পাওয়ার	েযাগয্	হেত	পাের৷	িনজ	েদেশ	িনগ্রেহর	িশকার	হেয়েছন	এমন	িকছু	িনিদর্ 	বয্িক্ত	রাজৈনিতক	আ য়	পাওয়ার	

েযাগয্	হেত	পােরন৷	

েয	বয্িক্তর	 েয়াজনীয়	কাগজপ 	েনই	এবং	যুক্তরাে 	বসবাস	করেছন	তার	ৈবধ	 য্াটাস	পাওয়ার	স াবনা	অতয্ 	কম৷	
কাগজপ িবহীন	অিভবাসীরা	েসই	সব	বয্িক্তেদর	কাছ	েথেক	অতয্ 	সতকর্ 	থাকা	উিচত	যারা	 িত িত	েদয়	েয	তারা	
তােদরেক	আইনস ত	েরিসেডি 	েপেত	সাহাযয্	করেত	পারেবন	এবং	অিভবাসনগত	আেবদেনর	জনয্	অথর্	দািব	কের	
থােক৷	

আইনস ত	পামর্ােন  েরিসেড 	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	(212)	419‐3737	বা	(800)	566‐7636	ন ের	িনউ	
ইয়কর্ 	িনউ	অয্ােমিরকানস	অিফস	(Office	of	New	Americans)‐এর	হটলাইেন	েফান ক ন৷	

আপিন	 যিদ	 ইেতামেধয্	আইনস ত	 পামর্ােন 	 েরিসেডে র	জনয্	আেবদন	কের	 থােকন	 এবং	আপনার	আেবদেনর	
ফলাফল	েপেত	িবল 	হে 	বেল	মেন	কেরন,	তাহেল	আপনার	আেবদেনর	 য্াটাস	পরীক্ষা	করার	জনয্	সহায়তা	েপেত	
আপিন	আপনার	 যুক্তরাে র	 িতিনিধ,	ইউ.এস.	 িসেনটর	বা	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিট	েময়েরর	অিফস	অব	ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	
(Mayor’s	 Office	 of	 Immigrant	 Affairs)‐এ	 েফান করেত	 পােরন৷	 311ন ের	 কল	 কের	 আপিন	 এই	
অিফস েলার	সােথ	েযাগােযােগর	ন র	সংগ্রহ	করেত	পােরন৷	
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অিভবাসেনর ওপের কাযর্ িনবর্াহী আেদশ	
ৈশশেব	আগমনকারীেদর	জনয্	বয্ব া	গ্রহণ	 িগত		
(DEFERRED	ACTION	FOR	CHILDHOOD	ARRIVALS,	DACA)	
2012	 সােলর জুন মােস	 ে িসেড 	 ওবামা	 “ৈশশেব আগমনকারীেদর জনয্ বয্ব া গ্রহণ িগত” বা “DACA” নােমর একিট	 কমর্সূিচ	 েঘাষণা	

কেরিছেলন, যা ৈশশেব	যুক্তরাে 	এেসিছল	এমন	বয্িক্তেদরেক	যুক্তরাে 	অ ায়ীভােব	থাকার	অনুমিত	েদেব৷	DACA	যুক্তরাে  থাকার জনয্ এক ধরেনর 

অ ায়ী অনুমিত েদয় যােক “ িগত পদেক্ষপ” বলা হয় এবং ই বছেরর সময়কােলর জনয্ কােজর অনুমিতপ  ম ু র কের। DACA-র জনয্ েযাগয্ হেত 

েগেল, আেবদনকারীেদর বয়স 15 জুন	2012 তািরেখ 31 বছেরর কম হেত হেব এবং 15 জুন 2007 এর পর েথেক িনরবি ভােব যুক্তরাে  বসবাস 

কের থাকেত হেব। 	

আপেডট: রা পিত া  5 েসে র 2017 তািরেখ েঘাষণা কেরিছেলন েয িতিন DACA কমর্সূিচ সমা  করেবন এবং ছয় মােসর িভতের 

DACA াপকেদর অব ার ওপের নজর েদওয়ার জনয্ আইন ণয়েনর কথা িবেবচনা করেত ইউ.এস.	কংেগ্রসেক অনুেরাধ কেরিছেলন। এই পুি কার 

কাশনা পযর্  কংেগ্রস রা পিতর অনুেরােধ েকােনা পদেক্ষপ েনয় িন। সবেচেয় সা িতক তেথয্র জনয্ 1‐800‐375‐5283 ন ের USCIS এর 

সে  েযাগােযাগ ক ন। 

েবআইিন	উপি িতর	জনয্	সামিয়ক	ছাড়		
ে িসেড 	ওবামার	 িনবর্াহী	কাযর্ক্রেমর	ফেল,	 DACA‐এর	অধীেন	 েনই	 এমন	কাগজপ হীন	অিভবাসীরাও	 যুক্তরাে 	 েবআইিন	উপি িতর	জনয্	 ছাড়	
পাওয়ার	েযাগয্	হেত	পােরন৷	এই	ধরেনর	ছােড়র	জনয্	USCIS	আেবদনপ 	গ্রহণ	করেছ	িকনা	অনুগ্রহ	কের	তােদর	কাছ	েথেক	তা	েজেন	িনন৷	আপিন	1‐
800‐375‐5283	ন ের	USCIS‐এ	েফান করেত	পােরন	অথবা	তােদর	ওেয়বসাইট	www.uscis.gov/immigrationaction	েদখেত	
পােরন৷	

েবআইিন	উপি িতর	জনয্	সামিয়ক	ছাড়	পাওয়ার	েযাগয্	হেত	হেল,	কাগজপ িবহীন	অিভবাসীেদরেক	িন িলিখত	মানদ সমূহ	পূরণ	করেত	হেব৷	

 কমপেক্ষ	180	িদন	যুক্তরাে 	েবআইিনভােব	বসবাস	কেরেছন	এবং	যারা:	
o যুক্তরাে র	একজন	নাগিরেকর	পু 	বা	কনয্া;	এবং	
o আইনস ত	পামর্ােন 	েরিসেডে র	 ামী/ ী	বা	অিববািহত পু 	বা	কনয্া৷	

আপিন	যিদ	কখেনা	েগ্র ার	হেয়	থােকন	অথবা	পুিলিশ	েকােনা	ঝােমলা	থােক,	তাহেল	আেবদন	করার	আেগ	অবশয্ই	একজন	আইনজীবীর	সােথ	কথা	বেল	েনেবন৷	

িগত	কাযর্ক্রম	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্	1‐800‐375‐5283	ন ের	USCIS‐এ	অথবা	(212)	419‐3737	
বা	 (800)	566‐7636	 ন ের	 িনউ	ইয়কর্ 	 িনউ	অয্ােমিরকানস	অিফস	 (Office	of	New	Americans)‐এর	
হটলাইেন	েফান ক ন৷	

অিভভাবকহীন	অিভবাসী	িশ 	

িপতামাতা	বা	অিভভাবকহীন	অিভবাসী	িশ েদরেক	যিদ	অপসারণ	বা	বিহ ােরর	জনয্	 নািনেত	পাঠােনা	হয়,	েসেক্ষে 	অিভবাসন	সংক্রা 	 নািনর	জনয্	
অেপক্ষা	করার	সময়	েফডােরল	আইন	অনুযায়ী	তােদরেক	খাবার‐দাবার,	আ য়	ও	 েয়াজনীয়	পিরচযর্া	 দান	করেত	হেব৷		
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অিভভাবকহীন	িশ েদরেক	েকান	েকান	েসবা	 দান	করা	হয়?	
যুক্তরাে র	 া য্	ও	 মানব	 েসবা	 (Health	 and	Human	 Service,	HHS)	 িবভােগর	শরণাথ 	 পুনবর্াসন	অিফস	 (Office	 of	Refugee	
Resettlement,	 ORR)	অিভভাবকহীন	অিভবাসী	 িশ েদরেক	 েসসব	 রেদর	ত াবধােন	 িদেয়	 থােক	 যারা	তােদর	 যত্ন	 েনেব	 এবং	তােদর	
কলয্ােণর	জনয্	কাজ	করেব৷	অিভভাবকহীন	 িশ রা	 েরর	ত াবধােন	থাকাকালীন	তােদর	অিভবাসনগত	মামলা	 িন িত্ত	হওয়ার	জনয্	অেপক্ষা	করার	
সময়	অেনক েলা	েসবা	পাওয়ার	েযাগয্,	যার	মেধয্	রেয়েছ:	

 া য্	েসবা		

 েসাশয্াল	সািভর্ স	সহায়তা	

 িশক্ষামূলক	কাযর্ক্রেম	 েবশািধকার	ও	সহায়তা	

এই	েসবাসমূেহর	বাইেরও,	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিটর	অেনক	 িসিট,	ে ট	ও	অলাভজনক	সং া	অিভভাবকহীন	 িশ েদর	জনয্	সরাসির	আইিন	ও	েসাশয্াল	সািভর্ স	

সহায়তা	 দান	কের৷		

অিভভাবকহীন	নাবালক	 িশ েদর	জনয্	সহায়তা	ও	েসবা	স েকর্ 	েখাঁজ	 িনেত, আপিন ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	স িকর্ ত	
েময়েরর	অিফস	 (Mayor’s	Office	 of	 Immigrant	Affairs)‐এর	 সােথ	 (212)	 788‐7654 ন ের 

অথবা িনউ ইয়কর্  ইিমেগ্রশন েকায়ািলশন-এর সে  (212)	 627‐2227 ন ের েযাগােযাগ	 করেত	 পােরন৷
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েভাটদান ও নাগিরক কমর্কাে  অংশগ্রহণ 
েভাটদােনর	জনয্	কারা	িনব ন	করেত	পাের?	
েকােনা	িনবর্াচেন	েভাট	েদয়ার	আেগ	আপনােক	অবশয্ই	েভাট	েদয়ার	জনয্	িনব ন	করেত	হেব৷	েভাটদােনর	জনয্	িনব ন	করেত,	আপনােক	অবশয্ই:	

 যুক্তরাে র	নাগিরক	হেত	হেব,	

 িনবর্াচেনর	আেগ	কমপেক্ষ	18	বছর	বয়সী	হেত	হেব,	

 কমপেক্ষ	30	িদন	ধের	িনউ	ইয়কর্ 	িসিটর	অিধবাসী	িহেসেব	থাকেত	হেব,	

 েকােনা	 তর	অপরােধ	েদাষী	সাবয্ 	হেয়	কারাগাের	বা	পয্ােরােল	থাকেত	পারেবন	না,	

 েকােনা	আদালত	কতৃর্ ক	মানিসকভােব	অেযাগয্	িহেসেব	িনধর্ািরত	হেত	পারেবন	না এবং		

 িনউ	ইয়কর্ 	িসিটর	বাইের	েভাটদােনর	অিধকার	দািব	করেত	পারেবন	না।	

আপিন	যিদ	একজন	িনবি ত	েভাটার	হন	এবং	আপনার	িঠকানা	পিরবিতর্ ত	হয়,	তাহেল	িনউ	ইয়কর্ 	ে েটর	আইন	অনুযায়ী	
আপনােক	িঠকানা	পিরবতর্ ন	হওয়ার	25	িদেনর	মেধয্	িনবর্াচন	েবাডর্ 	(Board	of	Elections)‐েক	জানােত	হেব৷	

েভাটদােনর	জনয্	আপিন	িকভােব	িনব ন	করেবন?	
েভাটদােনর	জনয্	িনব ন	করেত	আপনােক	অবশয্ই	একিট	েভাটার	িনব ন	ফরম	পূরণ	কের	জমা	িদেত	হেব৷	এই	ফরমিট	ইংেরিজ,	 য্ািনশ,	চীনা,	েকািরয়ান	ও 

বাংলা ভাষায়	পাওয়া	যায়৷	আপিন	পূরণকৃত	িনব ন	ফরমিট	সশরীের	বা	ডাকেযােগ	জমা	িদেত	পােরন৷	
	

িনব ন ফরম েপেত, আপিন http://vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml ওেয়বসাইট েথেক একিট ফরম ডাউনেলাড 
কের িনেত পােরন, (866) 868‐3692 ন ের েফান করেত পােরন অথবা NYC-এর িনবর্াচন েবােডর্ র একিট অিফেস েযেত পােরন: 

ধান অিফস 32 ‐ 42 Broadway, 7th Floor 
New York, NY 10004 
(212) 487‐5400 

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

ংক্স 1780 Grand Concourse, 5th Floor 
Bronx, NY 10457 
(718) 299‐9017 

কিলন 345 Adams Street, 4th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
(718) 797‐8800 

কুই  118‐35 Queens Boulevard 
Forest Hills, NY 11375 
(718) 730‐6730 

য্ােটন আইলয্া  1 Edgewater Plaza, 4th Floor 
Staten Island, NY 10305 
(718) 876‐0079 
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আপনােক	িনবর্াচেনর	কমপেক্ষ	25	িদন	আেগ	অবশয্ই	আপনার	েভাটার	িনব ন	ফরমিট	হােত	হােত	জমা	িদেত	হেব	অথবা	ডাকেমাহর	সংযুক্ত	কের	পাঠােত	
হেব৷	

আপিন	যিদ	পড়েত	না	পােরন,	তারপেরও	অনয্	কােরা	সাহাযয্	 িনেয়	ফরম	 পূরণ	করার	মাধয্েম	আপিন	 িনব ন	করেত	পােরন৷	আপিন	যিদ	 িনেজর	নাম	
াক্ষর	করেত	না	পােরন,	তাহেল	 াক্ষেরর	ঘের	“X”	িচ 	িদন	এবং	হলফনামার	ঘের	একজন	সাক্ষীর	 াক্ষর	িনন৷	

েভাটার	 িনব ন	ফরম	 পূরণ	করার	পর,	আপিন	 েসিট	32	–	42	Broadway,	7th	Floor,	New	York,	NY	
10004	িঠকানায়	অবি ত	 িনবর্াচন	েবােডর্ র	(Board	of	Elections)	 ধান	অিফেস	ডাকেযােগ	পাঠােত	পােরন	বা	
সশরীের	জমা	 িদেত	পােরন৷	অথবা	আপিন	েয	বেরােত	বসবাস	কেরন	েসখানকার	 িনবর্াচন	েবােডর্ র	অিফেস	সশরীের	 িগেয়	
জমা	িদেত	পােরন৷	

আপিন	েকাথায়	েভাট	েদেবন?	
আপিন	েভাট	েদয়ার	জনয্	 িনব ন	করার	পর,	আপিন	েকাথায়	েভাট	 িদেত	পারেবন	তা	জািনেয়	 িনবর্াচন	েবাডর্ 	আপনােক	একিট	 িব ি 	পাঠােব৷	আপিন	
েকাথায়	 েভাট	 িদেত	পারেবন	তা	জানেত	আপিন	 (212)	VOTE‐NYC	 (212‐868‐3692)	 ন ের	 েফান করেত	পােরন৷	 িনবর্াচেনর	 িদন	সকাল	
6:00টা	েথেক	রাত	9:00টা	পযর্ 	েভাটগ্রহণ	চালু	থােক৷	

অয্াবেসি 	বয্ালট	(অনুপি ত	বয্িক্তর	জনয্	বয্ালট)‐এর	মাধয্েম	আপিন	িকভােব	েভাট	িদেত	পােরন?	
আপনার	 েপশা,	 বয্বসা,	 েলখাপড়া,	 মণ,	কারাবাস	 ( তর	অপরােধ	 েদাষী	 সাবয্ 	 হওয়া	 ছাড়া),	অসু তা,	 িতব ী ,	 হাসপাতােল	ভিতর্ 	 থাকা	 বা	
দীঘর্েময়াদী	পিরচযর্া	েকে 	অব ান	করার	কারেণ	আপিন	িনবর্াচেনর	িদন	েভাটেকে 	েযেত	না	পারেল,	অয্াবেসি 	বয্ালেটর	মাধয্েম	েভাট	িদেত	পােরন৷	

অয্াবেসি 	বয্ালেটর	মাধয্েম	েভাট	েদয়ার	জনয্,	আপিন:	

 সশরীের	েভাট	িদেত	পােরন:	আপনার	িনবর্াচন	েবােডর্ র	বেরা	অিফেস	িগেয়	িনবর্াচন	 র	32	িদন	আেগ	েথেক	 	কের	িনবর্াচেনর	িদন	পযর্ 	
েভাট	 িদেত	পারেবন৷	আপিন	 (েসামবার	েথেক	 ক্রবার)	সকাল	9:00টা	েথেক	 িবেকল	5:00টা	পযর্ 	এবং	 িনবর্াচেনর	 িদন	স য্া	9:00টা	
পযর্ 	এবং	িনবর্াচেনর	িদেনর	আেগর	উইেকে 	েভাট	িদেত	পারেবন৷	

 ডাকেযােগ	 েভাটদান:	একিট	অয্াবেসি 	 বয্ালেটর	আেবদনপে র	জনয্	অনুেরাধ	জানান	এবং	 েসিট	জমা	 িদন৷	এই	আেবদনপ িট	ইংেরিজ,	
য্ািনশ,	চীনা,	েকািরয়ান	ও বাংলা ভাষায়	পাওয়া	যায়৷	আপিন	এই	আেবদনপ িট	জমা	েদয়ার	পর,	আপিন	একিট	অয্াবেসি 	বয্ালট	পােবন	যা	

আপিন	েভাট	েদয়ার	জনয্	বয্বহার	করেত	পারেবন৷	

অয্াবেসি 	বয্ালেটর	আেবদনপে র	জনয্	অনুেরাধ	জানােত:	আপনার	কােছ	একিট	আেবদনপ 	ডাকেযােগ	পাঠােনার	
অনুেরাধ	 জানােত	 (212)	 VOTE‐NYC	 (868‐3692)	 ন ের	 েফান ক ন৷	
http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/absentee.shtml	 ওেয়বসাইট েথেক	 ডাউনেলাড	
কের	িনন	অথবা	আপনার	বেরােত	অবি ত	িনবর্াচন	েবােডর্ র	অিফেস	যান৷	

 অয্াবেসি 	বয্ালেটর	আেবদনপ 	পূরণ	করার	জনয্	আপনােক	অবশয্ই	 ধুমা 	নীল	বা	কােলা	কলম	বয্বহার	করেত	হেব৷	

 আপিন	আেবদনপ িট	ফয্াক্স	করেত	পারেবন	না৷	এিট	আপনােক	অবশয্ই	 ধুমা 	ডাকেযােগ	বা	সশরীের	জমা	িদেত	হেব৷	

আপিন	অয্াবেসি 	বয্ালট	স 	করার	পর,	সশরীের	জমা	িদেল	িনবর্াচেনর	িদন	েভাটগ্রহণ	েশষ	হওয়ার	আেগ	িনবর্াচন	েবােডর্ র	(Board	of	Elections)	
কােছ	জমা	 িদেত	হেব	অথবা	ডাকেযােগ	পাঠােল	কমপেক্ষ	 িনবর্াচেনর	আেগর	 িদন	ডাকেমাহর	 যুক্ত	কের	 িনবর্াচন	েবােডর্ র	কােছ	পাঠােত	হেব৷	 িনবর্াচন	েশষ	
হওয়ার	পর	সেবর্া 	7	িদেনর	মেধয্	এিট	িনবর্াচন	েবােডর্ র	কােছ	েপৗঁছােত	হেব৷	
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আপিন	 যিদ	 ায়ীভােব	 অসু 	 বা	 িতব ী	 হন	 এবং	 েভাট	 েদয়ার	 জনয্	 িনবর্াচন	 েকে 	 েযেত	 না	 পােরন,	 তাহেল	আপিন	 িতিট	 িনবর্াচেনর	 জনয্	
য়ংিক্রয়ভােব	অয্াবেসি 	বয্ালট	পাঠােনার	জনয্	অনুেরাধ	জানােত	পােরন৷	

জ ির	অয্াবেসি 	বয্ালেটর	মাধয্েম	আপিন	িকভােব	েভাট	েদেবন?	
যিদ	ডাকেযােগ	অয্াবেসি 	 বয্ালট	 পাওয়ার	জনয্	আেবদন	করার	 সময়সীমা	 েশষ	 হেয়	 যায়	 এবং	 েকােনা	 ঘর্টনা	অথবা	 হঠাৎ	অসু তাজিনত	কারেণ	
িনবর্াচেনর	 িদন	আপিন	 েভাটেকে 	 েযেত	না	পােরন,	তাহেল	অয্াবেসি 	বয্ালেটর	জনয্	আেবদনপ 	এবং	অয্াবেসি 	বয্ালট	গ্রহণ	করার	জনয্	আপিন	
অনুেমাদনপ সহ	একজন	 িতিনিধ	পাঠােত	পােরন	এবং	 িনবর্াচেনর	 িদন	রাত	9:00টার	মেধয্	এই	 ইিট	কাগজ	আপনার	 িনবর্াচন	েবােডর্ র	বেরা	অিফেস	
েফরত	িদেত	পােরন৷	

েভাটার	িহেসেব	আমার	কী	কী	অিধকার	রেয়েছ?	
 পাঁচিট বেরা জুেড়	িকছু	িনিদর্ 	েভাট	েকে 	 য্ািনশ,	চীনা,	েকািরয়ান,	িহি 	বা	বাংলা	ভাষায়	অনুবাদ	অথবা	েদাভাষীর	জনয্	অনুেরাধ	করার	ও	

তা	পাওয়ার	অিধকার	 িনবি ত	সব	েভাটােরর	রেয়েছ৷	েযসব	উপকরণ	 য্ািনশ,	চীনা,	 িহি ,	বাংলা	বা	েকািরয়ান	ভাষায়	পাওয়া	েযেত	পাের	
েস েলার	মেধয্	কেয়কিট	হেলা	 বয্ালট,	 েভাটার	 িনব ন	ফরম,	 েভাট	 েদয়ার	 িক্রয়া	স িকর্ ত	 িনেদর্ িশকা	এবং	 েভােটর	অনয্ানয্	উপকরণ৷	
এছাড়াও,	িকছু	িকছু	েভাটেকে 	এমন	িনবর্াচন	কম 	থাকেত	পােরন	যারা	 শ,	েহিশয়ান	িক্রওল,	বাংলা	অথবা	উ র্	ভাষায়	কথা	বলেত	পােরন	
এবং	তথয্	অনুবাদ	অথবা	বয্াখয্া	করেত	সহায়তা	করেত	পােরন৷	

 িতব ী	েভাটারেদর	েভাটদােন	সহায়তা	করার	জনয্	িকছু	িনিদর্ 	সহেযািগতা	পাওয়ার	অিধকার	রেয়েছ৷	

 আপিন	েভািটং	েমিশন	বয্বহােরর	প িত	স েকর্ 	জানেত	চাইেত	পােরন৷	

 আপনােক	েভাট	িদেত	সাহাযয্	করার	জনয্	আপিন	আপনার	িনেয়াগকারী	অথবা	ইউিনয়েনর	 িতিনিধ	ছাড়া	অনয্	েয	কাউেক	আপনার	সােথ	কের	
বুেথ	িনেয়	েযেত	পারেবন৷	

 আপিন	যিদ	িনব ন	কের	থােকন	িক 	েভাটার	িনব ন	তািলকায়	আপনার	নাম	না	আেস	অথবা	আপনার	 াক্ষর	পাওয়া	না	যায়,	তাহেলও	আপিন	
আপনার	েভাটেকে 	অয্ািফেডিভট	বয্ালেটর	মাধয্েম	েভাট	িদেত	পারেবন৷	

আপনার	 িনবর্াচন	 েক 	স েকর্ 	তথয্	 েপেত	অথবা	 িনবর্াচেনর	 িদন	 েভাট	 িদেত	আপনার	 েকােনা	সমসয্া	হেল,	 েযমন	
আপনােক	 েপপার	 বয্ালট	 িদেত	 অ ীকার	 করা	 হেল	অথবা	 অনয্	 েকানভােব	 েভাট	 িদেত	 বাধা	 েদয়া	 হেল,	আপিন		
(212)	 349‐6460	 ন ের	NYPIRG‐এ	 েফান করেত	 পােরন	অথবা	 (212)	 487‐5400	 ন ের	 িনবর্াচন	
েবােডর্ র	সােথ	েযাগােযাগ	করেত	পােরন৷	

আিম	েভাট	েদয়ার	সময়	িক	পিরচয়প 	(IDENTIFICATION)	েদখােত	হেব?	
িকছু	 িনিদর্ 	নতুন	েভাটার	েভাট	 িদেত	আসার	পর	তােদর	পিরচয়প 	েদখােনার	 েয়াজন	হেত	পাের৷	েযসব	েভাটার	ডাকেযােগ	জানুয়াির	1,	2003	
তািরেখ	বা	তার	পের	িনব ন	কেরেছন	িক 	িনব েনর	আেবদেনর	সােথ	আইিড	েদনিন	তােদরেক	িনউ	ইয়েকর্ 	েফডােরল	িনবর্াচেন	 থমবার	েভাট	েদয়ার	
সময়	পিরচয়প 	েদখােত	হেব৷	এই	ধরেনর	েভাটাররা	েভাটেকে 	েদখােনার	জনয্	িন িলিখত	ধরেনর	পিরচয়প 	গ্রহণেযাগয্:	

 াইভাসর্	 লাইেস 	অথবা	 িডপাটর্ েম 	অব	 েমাটর	 েভিহেকলস	 (Department	 of	Motor	 Vehicles)‐এর	 নন‐ াইভার	ফেটা	

আইিড	কাডর্ 	বা	অনয্ানয্	সা িতক	ও	ৈবধ	ছিবযুক্ত	পিরচয়প ।	
 সা িতক	ইউিটিলিট	 িবল,	বয্াংক	ে টেম ,	সরকাির	েচক,	েপ‐েচক	বা	অনয্	েকােনা	সরকাির	কাগজপে র	কিপ	েযখােন	েভাটােরর	নাম	ও	

িঠকানা	েলখা	রেয়েছ৷	

যিদ	 েকােনা	 েভাটােরর	 কােছ	 েয়াজনীয়	 পিরচয়প 	 না	 থােক,	 তাহেলও	 তারা	 তােদর	 িনবর্াচন	 েকে 	 কাগেজর	
(অয্ািফেডিভট)	বয্ালট	বয্বহার	কের	েভাট	িদেত	পারেবন৷	
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িনবর্াচন	স েকর্ 	আমার	কী	কী	জানা	 েয়াজন?	
সাধারণত	 ই	ধরেনর	িনবর্াচন	অনুি ত	হেয়	থােক:	 াইমাির	িনবর্াচন	(Primary	Elections)	ও	সাধারণ	িনবর্াচন	(General	Elections)৷	িনউ	

ইয়েকর্ ,	সাধারণ	িনবর্াচেনর	আেগ	 াইমাির	িনবর্াচন	অনুি ত	হেয়	থােক৷	

াইমাির	 িনবর্াচন	হেলা	এমন	একিট	 িনবর্াচন	েযখােন	েকােনা	একিট	 িনিদর্ 	দেল	 িনব ন	করা	েভাটাররা	সাধারণ	 িনবর্াচেনর	জনয্	দলীয়	 াথ 	 িনবর্াচন	কের	

থােকন৷	এই	িনবর্াচনিট	সাধারণত	েফডােরল	 াথ েদর	জনয্	জুন	মােস	এবং	ে েটর	 াথ েদর	জনয্	েসে র	মােস	অনুি ত	হেয়	থােক৷	 ধুমা 	েকােনা	

রাজৈনিতক	দেল	িনবি ত	েভাটাররা	ঐ	দেলর	 াইমাির	িনবর্াচেন	অংশগ্রহণ	করেত	পােরন৷	

সাধারণ	 িনবর্াচন	অনুি ত	হেয়	থােক	নেভ র	মােস,	যার	মাধয্েম	ে িসেড ,	গভনর্র,	কংেগ্রস	সদসয্,	েময়র,	কাউি েলর	সদসয্	এবং	অনয্ানয্	 িতিনিধরা	

িনবর্ািচত	 হেয়	 থােকন৷	 সাধারণ	 িনবর্াচেন	 েযেকােনা	 িনবি ত	 েভাটার	 েভাট	 িদেত	 পােরন৷	 অেনক েলা	 রাজৈনিতক	 দেলর	 াথ 	 সাধারণ	 িনবর্াচেন	

িত ি তা	কের	থােকন৷	

আিম	িকভােব	আমার	কিমউিনিটেত	বা	সরকােরর	সােথ	স ৃক্ত	হেত	পাির?	

 েকােনা	 েকর	সংগঠন,	নাগিরক	সংগঠন	বা	অলাভজনক	সংগঠেনর	মত	কিমউিনিট	 েপ	েযাগ	িদন৷	

 আপনার	 ানীয়	কিমউিনিট	েবােডর্ 	অংশগ্রহণ	ক ন	বা	অয্াপেয় েম 	েচেয়	িনন	অথবা	কিমউিনিটর	সমসয্া	িনেয়	আপনার	উে েগর	িবষয় েলা	

েবােডর্ র	সামেন	তুেল	ধ ন৷	আেরা	তেথয্র	জনয্,	িনেচ	েদখুন৷	

 আপনার	মহ ার	সমসয্া	স েকর্ 	পুিলশেক	জানােত	আপনার	 ানীয়	পুিলশ	ি িসংক্ট	কাউি ল	(police	precinct	council)‐এর	সদসয্	

েহান৷	

 আপনার	কিমউিনিটর	জনয্	েকান	েকান	 েয়াজন	ও	ে াগ্রাম েলা	সবেচেয়	েবিশ	 পূণর্	তা	িসিটর	কমর্কতর্ ােদরেক	বলার	জনয্	িডপাটর্ েম 	

অব	 ইয়ুথ	 অয্া 	 কিমউিনিট	 েডেভলপেম 	 (Department	 of	 Youth	 and	 Community	 Development)‐এর	জনয্	

আপনার	েনইবার ড	অয্াডভাইজির	েবাডর্ 	(Neighborhood	Advisory	Board)‐এ	অংশ	িনন	অথবা	অয্াপেয় েম 	েচেয়	িনন৷	

 েকােনা	রাজৈনিতক	 চারণায়	ে ােসবী	িহেসেব	কাজ	ক ন,	িবেক্ষাভ	সমােবেশ	অংশগ্রহণ	ক ন	অথবা	িনবর্ািচত	কমর্কতর্ ােদর	কােছ	িলখুন	

বা	তােদরেক	েফান ক ন৷	

 অবিহত	থাকুন:	আপনার	ব ু বা ব	ও	 িতেবশীেদর	সােথ	কথা	বলুন,	সংবাদপ 	পড়ুন	এবং	আপনার	কিমউিনিট,	 িসিট,	ে ট	ও	জািতর	জনয্	

সবেচেয়	 পূণর্	িবষয় েলা	স েকর্ 	জানুন৷	

 আপনার	 িনবর্ািচত	কমর্কতর্ ারা	 িনবর্ািচত	হওয়ার	পর	কী	করেছন	েস	 িবষেয়	মেনােযাগ	 িদন;	তারা	 িনবর্াচনী	 চারণার	সময়	েয	 িত িত েলা	

িদেয়িছেলন	েস েলা	বা বায়ন	করার	 িবষয়িট	 িনি ত	ক ন৷	আপনার	 িতিনিধেদর	সােথ	আপনার	মতামত	েশয়ার	ক ন	এবং	তােদর	কােছ	

সাহাযয্	চান৷	

কিমউিনিট	েবাডর্ 	কী	এবং	আিম	িকভােব	স ৃক্ত	হেত	পাির?	
কিমউিনিট	েবাডর্ 	হেলা	 ানীয়	 িতিনিধ শীল	সংগঠন	েয েলা	বেরা	ে িসেড 	কতৃর্ ক	িনযুক্ত	50	জন	েবতনেভাগী নন এমন	সদসয্	 ারা	গিঠত,	যার	মেধয্	

অেধর্ক	সদসয্	মেনানীত	হেয়	থােক	িসিট	কাউি েলর	সদসয্েদর	 ারা,	যারা	কিমউিনিট	িডি েক্টর	 িতিনিধ 	কেরন৷	িসিটেত	59িট	কিমউিনিট	েবাডর্ 	আেছ৷	

কিমউিনিট	েবােডর্ র	সদসয্েদরেক	অবশয্ই	তােদর	 িতিনিধ 	করা	কিমউিনিট	িডি েক্ট	বসবাস	করেত	হেব,	চাকির	করেত	হেব	অথবা	েসখােন	অনয্	েকােনা	

উে খেযাগয্	 াথর্	থাকেত	হেব৷	

কিমউিনিট	েবাডর্ েলা	মােস	একবার	 িমিটং	কের৷	েবােডর্ র	 িমিটং েলা	সবার	জনয্	উ ুক্ত	এবং	 িতিট	 িমিটং‐এর	একিট	অংশ	জনগেণর	মতামত	েশানার	

জনয্	সংরিক্ষত	 রাখা	হয়৷	এছাড়াও,	 েবাডর্ েলা	 িসিটর	বােজট,	জিম	 বয্বহার	এবং	অনয্নয্	 পূণর্	সমসয্া	স েকর্ 	কিমউিনিটর	সদসয্েদরেক	তােদর	

মতামত	 কাশ	করার	সুেযাগ	েদয়ার	জনয্	িনয়িমতভােব	গণ	 নািনর	আেয়াজন	কের	থােক৷	
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কিমউিনিটেত	অিধকাংশ	িমউিনিসপয্াল	ফয্ািসিলিটর	অব ান	িনধর্ারণ	এবং	জিম	বয্বহােরর	অনয্ানয্	িবষয়	িনেয়	কিমউিনিট	েবাডর্ েলার	সােথ	পরামশর্	করা	হয়৷	

তারা	তােদর	কিমউিনিটর	 বৃি 	ও	কলয্ােণর	জনয্	তােদর	 িনজ 	পিরক নাও	 চালু	করেত	পাের৷	 েসইসােথ,	 NYC	 েজািনং	 িবিধমালায়	পিরবতর্ ন	করা	

স িকর্ ত	েযেকােনা	আেবদন	পযর্ােলাচনা	করার	জনয্	অবশয্ই	েবােডর্ র	কােছ	আসেত	হয়	এবং	এই	আেবদন েলার	বয্াপাের	 চূড়া 	 িস া 	েনয়ার	সময়	

েবােডর্ র	অব ান	িবেবচনা	করা	হয়৷	

কিমউিনিট	েবাডর্ েলা	তােদর	িনেজেদর	মহ ার	 েয়াজন েলা	মূলয্ায়ন	কের,	েস েলার	 িত	মেনােযাগ	েদয়ার	জনয্	িসিটর	বােজেট	সুপািরশ	কের	এবং	

িসিটর	সং া েলার	সােথ	সাক্ষাৎ	কের৷	

আপনার	বেরার	েকােনা	কিমউিনিট	েবােডর্ র	সােথ	িকভােব	স ৃক্ত	হওয়া	যায়	অথবা	েসখােন	মেনানীত	হওয়া	যায়	েস	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	অনুগ্রহ	

কের	িনেচ	উি িখত	আপনার	বেরার	ে িসেডে র	অিফেসর	সােথ	েযাগােযাগ	ক ন৷	

আপনার বেরা ে িসেডে র অিফেসর সােথ েযাগােযাগ ক ন 

ংক্স  
েবন িডয়াজ জুিনয়র 

বেরা ে িসেড  

851 Grand Concourse, 3rd Floor 
Bronx, N.Y. 10451 
(718) 590‐3500 
http://bronxboropres.nyc.gov/ 

কিলন  
এিরক এল. অয্াডামস 
বেরা ে িসেড  

209 Joralemon Street 
Brooklyn, N.Y. 11201 
(718) 802‐3700 
http://www.brooklyn‐usa.org/ 

ময্ানহাটন  
েগইল এ. ে য়ার 
বেরা ে িসেড  

1 Centre Street, 19th Floor 
New York, N.Y. 10007 
(212) 669‐8300 
http://manhattanbp.nyc.gov/html/home/home.shtml 

কুই   
েমিল া কাটজ 
বেরা ে িসেড  

120‐55 Queens Blvd. 
Kew Gardens, N.Y. 11424 
(718) 286‐3000 
http://queensbp.org/ 

য্ােটন আইলয্া   
েজমস এস. ওেডা 
বেরা ে িসেড  

10 Richmond Terrace, Room 120 
Staten Island, N.Y. 10301 
(718) 816‐2000 
http://www.statenislandusa.com/ 
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েভাক্তা ও আিথর্ক অিধকার 
বয্াংক	অয্াকাউ 	েখালার	জনয্	কী ধরেনর পিরচয়প 	 েয়াজন?	
অেনক	বয্াংক	িবিভ 	ধরেনর	পিরচয় াপক	কাগজপ 	গ্রহণ	কের	েযমন	ITIN,	যুক্তরা 	অথবা	িবেদিশ	সরকার	কতৃর্ ক	ইসুয্কৃত	ছিবযুক্ত	পিরচয়পে র	ন র	
অথবা	অনয্	েকােনা	কাগজপ 	(েযমন	পাসেপাটর্ 	বা	কনসুয্লার	আইেডি িফেকশন)৷	অিভবাসীেদর	জনয্	বয্াংিকং	বয্ব ায়	কনসুয্লার	আইেডি িফেকশন	
কাডর্ 	একিট	দরকাির	ডকুেম ,	কারণ	এর	মেধয্	থােক	ছিব,	 ানীয়	িঠকানা,	জ ান	এবং	একিট	অননয্	শনাক্তকারী	ন র,	 িক 	এিট	অিভবাসনগত	অব া	
কাশ	কের	না৷	 িনউ	ইয়েকর্ র	 িকছু	বয্াংক	কনসুয্লার	আইেডি িফেকশন	কাডর্ 	গ্রহণ	কের	থােক৷ িনউ ইয়কর্  িসিটর ক্রমবধর্মান সংখয্ক বয্াংক ও েক্রিডট 

ইউিনয়ন িলও IDNYC গ্রহণ কের। েয বয্াংক ও েক্রিডট ইউিনয়ন িল IDNYC গ্রহণ কের েস িলর একিট তািলকার জনয্ 

http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/banks‐and‐credit‐unions.page এ IDNYC-এর ওেয়বসাইট েদখুন।	

কাগজপ ‐িবহীন	অিভবাসীরা	িক	ঋণ	িনেত	পাের	এবং	েক্রিডট	বয্বহার	করেত	পাের?	
হয্াঁ৷	অেনক	বয্াংক,	েক্রিডট	ইউিনয়ন	ও	অনয্	ঋণ	 িবতরণকারীরা	েক্রিডট	কাডর্ 	ইসুয্	করেত	এবং	বয্িক্তগত,	বয্বসািয়ক	ও	ব কী	ঋণ	েদয়ার	েক্ষে 	বয্িক্তর	
করদাতা	 শনাক্তকারী	 ন র	 (Individual	 Tax	 Identification	 Number,	 ITIN)	 গ্রহণ	 কের	 থােক৷	 তারপর	 বয্াংক,	 েক্রিডট	 ইউিনয়ন	 ও	
ঋণদাতারা	েক্রিডট	িরেপািটর্ ং	এেজি র	কােছ	ঋণ	এবং	ঋণ	গ্রহীতার	ঋণ	পিরেশােধর	তথয্	িরেপাটর্ 	কের৷	

অেনক	কারেণই	ইিতবাচক	েক্রিডট	ইিতহাস	ৈতির	করা	 পূণর্৷	এিট	একজন	বয্িক্তেক	 	সুেদ	ও	অ 	 িফ‐এর	 িবিনমেয়	ঋণ	েপেত	সহায়তা	কের৷	
েসইসােথ	 িনেয়াগকারী,	বািড়ওয়ালা,	 িবমা	 েকা ািন	এবং	অনয্রা	 েকােনা	 বয্িক্তেক	চাকির,	অয্াপাটর্ েম 	বা	অনয্ানয্	আিথর্ক	 সুিবধা িল	 েদয়ার	 িস া 	
েনওয়ার	সময়	েক্রিডট	ইিতহাস	িবেবচনা	কের৷	

ভােলা	েক্রিডট	ইিতহাস	ৈতির	করা	 পূণর্৷	েয	বয্িক্ত	ঋণ	েনয়	বা	েক্রিডট	কাডর্ 	বয্বহার	কের,	তােক	অবশয্ই	তার	ঋণ	পিরেশাধ	করার	এবং	েক্রিডট	
িরেপাটর্ 	পরীক্ষা	কের	েদখার	িবষয়িট	িনি ত	করেত	হেব৷	েক্রিডট	িরেপাটর্ েক	িনভুর্ ল	করার	জনয্	এেত	েকােনা	ভুল াি 	আেছ	িকনা	তা	পরীক্ষা	কের	েদখাও	

পূণর্৷	

আিথর্ক	ক্ষমতায়ন	েক 	(FINANCIAL	EMPOWERMENT	CENTERS)	কী?	
‐আেয়র	বািস ােদরেক	আিথর্ক	সুি িত	অজর্ েন	সহায়তা	করার	জনয্	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিট	গভনর্েম 	2008	সােল	এর	 থম	আিথর্ক	ক্ষমতায়ন	েক 	চালু	

কেরেছ৷	বতর্ মােন,	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিটর	পাঁচিট	বেরােতই	আিথর্ক	ক্ষমতায়ন	েক 	রেয়েছ৷	এই	েক েলা	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিটর	বািস ােদর	জনয্	উ ুক্ত	এবং	
িন িলিখত	েসবা েলা	 দান	কের	থােক:	

 অথর্	বয্ব াপনা	ও	বােজট	ৈতির	করা,	
 আিথর্ক	পিরক না,	
 েক্রিডট	ও	েডিবট	কাউে িল,	
 ঋণদাতােদর	সােথ	কাজ	করার	েক্ষে 	সহায়তা,	
 সােধয্র	মেধয্	বয্াংিকং	েসবা,	
 সরকাির	সুিবধা	যাচাই এবং	

 অনয্ানয্	েসবা	ও	 িত ােন	েরফার	করা।	

আিথর্ক	ক্ষমতায়েনর	েক্ষে 	সহায়তা	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	311	ন ের	িডপাটর্ েম 	অব	কনজুয্মার	অয্ােফয়াসর্‐
এর	 আিথর্ক	 ক্ষমতায়ন	 অিফস	 (Department	 of	 Consumer	 Affairs	 Office	 of	 Financial	
Empowerment)‐এ	 েযাগােযাগ	 ক ন	 অথবা	
http://www1.nyc.gov/site/dca/partners/financial‐empowerment.page	েদখুন৷	
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এিট বয্াংেক িনেয় যান (TAKE	IT	TO	THE	BANK): সামেথর্য্র মেধয্ েচিকং িবক িলর জনয্ একজন 
িনউ ইয়কর্ বাসীর িনেদর্ িশকা	

িনউ ইয়কর্  িসিট ক ে ালােরর অিফস এিট বয্াংেক িনেয় যান নােমর একিট অনলাইন সং ান ৈতির কেরিছল যােত মানুষেদর সামেথর্য্র মেধয্ েচিকং 

অয্াকাউ িল খঁুেজ েপেত এবং তুলনা করেত সাহাযয্ করা যায়।	

একিট বয্াংক অয্াকাউ  খুলেল, তা আপনােক িনরাপেদ আপনার অথর্ স য় করেত ও বৃি  করেত সাহাযয্ করেত পাের। েয িনউ ইয়কর্ বাসীরা েচক কয্াশার 

বয্বহার কেরন, তারা ায় েক্ষে ই ধুমা  তােদর িনেজর অথর্ হােত পাওয়ার জনয্ িত বছের শত শত ডলার দান কেরন। এর িবপরীেত, বয্াংক িল 

সরাসির একিট েপেচক জমা েদওয়া, আপনার অথর্ হােত পাওয়া এবং সামানয্ খরেচ বা িবনা খরেচ িবল পিরেশাধ করার সক্ষমতার মত উপেযাগী সর াম িল 

দান কের। আপনার যিদ একিট িনয়িমত আয় থােক এবং আপিন িনয়িমতভােব িবল পিরেশাধ কেরন, তাহেল আপনার আিথর্ক ি রতার উ য়েনর জনয্ 

বয্াংক অয্াকাউ  একিট পূণর্ পদেক্ষপ হেত পাের।	

তেব একিট বয্াংক অয্াকাউ  েখালার আেগ তার িনয়ম ও খরচ িল েবাঝা জ ির এবং িতিট অয্াকাউ ই আলাদা। একিট সূচনািব ু  িহেসেব আপিন িনেচর 

িল িজ াসা করার কথা িবেবচনা করেত পােরন:	

‐ একিট অয্াকাউ  েখালার জনয্ আমার কত অথর্ েয়াজন?	

‐ অয্াকাউ িটর জনয্ মািসক ফী কত? এই ফী িল এড়ােনার েকােনা উপায় আেছ িক?	

‐ আমােক িক িত মােস অয্াকাউ িটেত একিট িনিদর্  পিরমাণ অথর্ রাখেত হেব?	

‐ অনয্ একিট বয্াংেকর ATM বয্বহার করার জনয্ আমােক িক ফী িদেত হেব?	

‐ আিম িত মােস িবনা খরেচ কত িল েলনেদন করেত পাির?	

‐ আমার অয্াকাউে  যত অথর্ আেছ আিম যিদ তার েথেক েবিশ অেথর্র জনয্ একিট েচক িলিখ, যােক সাধারণভােব “ওভার িয়ং” বলা হয়, েসই 

েক্ষে  কী হয়?	

আপনার েয়াজন িল েমটায় এমন একিট সামেথর্য্র মেধয্ অয্াকাউ  খঁুেজ েপেত আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ এিট বয্াংেক িনেয় যান িবিভ  বয্াংেকর ফী 

ও িনয়ম িলর মেধয্ তুলনা কের, যার অ ভুর্ ক্ত হল এমন বয্াংক িল খঁুেজ েবর করা যা সুিনিদর্  ভাষা িলেত পিরেষবা েদয় এবং IDNYC গ্রহণ কের। 

অনুগ্রহ কের www.takeittothebank.nyc এ এিট বয্াংেক িনেয় যান এর ওেয়বসাইট েদখুন।	
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অিভবাসন পিরেষবা  
অসাধু	অিভবাসন	পিরেষবা দানকারীরা	অিভবাসীেদর	সােথ	 তারণা	করেত	পাের	এবং	তােদরেক	িবপেদ	েফলেত	পাের৷	েযসব	বয্িক্ত	অিভবাসনগত	েসবা	
েপেত	 চান,	তােদর	উিচত	 হেলা	 সহায়তা	পাওয়ার	জনয্	 খুব	 সাবধােন	অিভবাসনগত	 পরামশর্দাতা	 বা	অয্াটিনর্	 িনবর্াচন	করা৷	অিভবাসনগত	 িকছু	 িকছু	
পরামশর্দাতা	গ্রাহকেক	একিট	 িনিদর্ 	ফল	এেন	 েদয়ার	 িমথয্া	 িন য়তা	 েদয়,	 তারণামূলক	 িব াপন	 েদয়	অথবা	 েসবার	জনয্	অতয্িধক	 িফ	দািব	কের৷	
অিভবাসীরা	এই	ধরেনর	অনুশীলেনর	বয্াপাের	সজাগ	থাকা	এবং	েকােনা	পরামশর্দাতার	সােথ	কাজ	করার	আেগ	েখাঁজ‐খবর	কের	েনয়া	উিচত৷		

ানীয়	আইেনর	মাধয্েম	অিভবাসীেদরেক	 তারণা	 েথেক	 সুরক্ষা	 েদয়ার	জনয্	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিটেত	অিভবাসনগত	সহায়তা	 েসবা	 দানকারী	বয্িক্ত	অথবা	
বয্বসা	 িত ােনর	জনয্	(আইনজীবী,	অলাভজনক	 িত ান	ও	সরকাির	সং া	ছাড়া)	িন িলিখত	শতর্ েলা	েমেন	চলা	আবশয্ক	করা	হেয়েছ:	

 একিট	িলিখত	চুিক্ত	 দান	করা	েযখােন	সব	েসবা,	গ্রাহেকর	উপর	আেরািপত	িফ	ও	খরেচর	তািলকা	থাকেত	হেব৷	চুিক্তিট	অবশয্ই	ইংেরিজেত	এবং	
গ্রাহক	বুঝেত	পােরন	এমন	একিট	ভাষায়	িলিখত	হেত	হেব৷	

 গ্রাহকেক	িতন	িদেনর	মেধয্	চুিক্ত	বািতল	করার	এবং	স ূণর্	অথর্	েফরত	পাওয়ার	সুেযাগ	িদেত	হেব৷	

 িব াপন	ও	সাইনেবাডর্ েলােত	উে খ	থাকেত	 হেব	 েয	এই	 েসবা	 দানকারী	 েকােনা	অয্াটিনর্	 নন	অথবা	 েবাডর্ 	অব	 ইিমেগ্রশন	অয্ািপলস	
(Board	of	Immigration	Appeals)	 ারা	 তয্ািয়ত	নন	এবং	তারা	েকােনা	আইিন	পরামশর্	 িদেত	সক্ষম	নন৷	েয	কয়িট	ভাষায়	
েসবা	 দান	করা	হেয়	থােক	সাইনেবাডর্ েলা	অবশয্ই	েস	কয়িট	ভাষায়	দশর্নীয়	জায়গায়	ঝুিলেয়	রাখেত	হেব৷	

 গ্রাহেকর	জনয্	 তকৃত	বা	সংগৃহীত	সব	েরকডর্ 	ও	কাগজপ 	িতন	বছর	সংরক্ষণ	করেত	হেব৷	

 $50,000	ডলার	জামানত	রাখেত	হেব৷	

এছাড়াও,	অিভবাসনগত	েসবা	 দানকারীরা	িন িলিখত	কাজ েলা	করেত	পারেবন	না:	

 সরকাির	ফরম	 দান	অথবা	পূরণ	করার	জনয্	িফ	আেরাপ	করেত	পারেবন	না৷	

 েকােনা	েসবা	না	িদেয়	েসই	েসবার	জনয্	িফ	আেরাপ	করেত	পারেবন	না৷	

 েযসব	কাগজপ 	জমা	েদয়া	হেয়েছ	েস েলার	কিপ	গ্রাহকেক	 িদেত	অথবা	গ্রাহকেক	 মূল	কাগজপ 	েফরত	েদয়ার	েক্ষে 	বয্থর্তা	েদখােত	
পারেবন	না৷	

 ইংেরিজ	বা	অনয্	েকােনা	ভাষায়	আইনজীবী	অথবা	অয্াটিনর্	পদিব	বয্বহার	করেত	পারেবন	না	অথবা	অনয্	এমন	েকােনা	িডিগ্র	উপ াপন	করেত	
পারেবন	না	যার	ফেল	গ্রাহেকর	মেধয্	এমন	ধারণার	জ 	হেত	পাের	েয,	ঐ	বয্িক্তর	িবেশষ	েপশাদাির	দক্ষতা	আেছ	অথবা	অিভবাসনগত	িবষেয়	
পরামশর্	েদয়ার	জনয্	তার	অনুেমাদন	আেছ৷	

 আইিন	েসবার	িব াপন	িদেত	বা	আইিন	পরামশর্	িদেত	পারেবন	না, যিদ অনুেমািদত না হয়৷	

 সরকাির	কমর্কতর্ া	বা	সং া েলার	উপর	তােদর	িবেশষ	 ভাব	আেছ	বেল	ইি ত	করেত	অথবা	িন য়তা	বা	 িত িত	িদেত	পারেবন	না,	যিদ	না	েসই	
িত িতর	েকােনা	 কৃত	িভিত্ত	থােক	এবং	েসই	 িত িত	বা	িন য়তা	িলিখতভােব	েদয়া	হয়৷	

 গ্রাহকেক	না	জািনেয়	অথবা	তার	স িত	ছাড়াই	অিভবাসন	অথবা	অনয্	েকােনা	কতৃর্ পেক্ষর	কােছ	েকােনা	তথয্	 কাশ	করেত	অথবা	েকােনা	
ফরম	বা	কাগজপ 	জমা	িদেত	পারেবন	না৷	

অিভবাসন পিরেষবা দানকারীেদর স েকর্  অিভেযাগ দােয়র করেত েযাগােযাগ ক ন: 
NYC িডপাটর্ েম  অব কনজুয্মার অয্ােফয়াসর্  
(NYC Department of Consumer Affairs, DCA) 

311 

িনউ ইয়কর্  ে ট অয্াটিনর্ েজনােরল  
(New York State Attorney General) 

(800) 771‐7755 

কিলন িডি ক্ট অয্াটিনর্স ইিমগ্রয্া  অয্ােফয়াসর্ ে াগ্রাম  
(Brooklyn District Attorney’s Immigrant Affairs Program) 

(718) 250‐3333 

ময্ানহাটন িডি ক্ট অয্াটিনর্স ইিমগ্রয্া  অয্ােফয়াসর্ ে াগ্রাম  
(Manhattan District Attorney’s Immigrant Affairs Program) 

(212) 335‐3600 

কুই  িডি ক্ট অয্াটিনর্স ইিমগ্রয্া  অয্ােফয়াসর্ ে াগ্রাম  
(Queens District Attorney’s Immigrant Affairs Program)  

(718) 286‐6690  



	

57   অিভবাসন পিরেষবা 

িনউ অয্ােমিরকানস হটলাইন (New Americans Hotline)‐এর অিফস  (212) 419‐3737 অথবা  

(800) 566‐7636 

অিভবাসী	সহায়তা	েসবা	কাযর্করীকরণ	আইন	(IMMIGRANT	ASSISTANCE	SERVICE	
ENFORCEMENT	ACT)	
2014	সােল,	অিভবাসী	সহায়তা	েসবা	কাযর্করীকরণ	আইন	ে েটর	আইন	িহেসেব	 াক্ষিরত	হেয়েছ,	যার	মাধয্েম	িনউ	ইয়কর্ 	ে েট	অিভবাসনগত	সহায়তা	
েসবা	েপেত	সেচ 	বয্িক্তেদরেক	নতুন	কের	ও	আেরা	শিক্তশালীভােব	আইিন	সুরক্ষা	েদওয়া	হেয়েছ৷		

অিভবাসী	সহায়তা	েসবা	কাযর্করীকরণ	আইন	িন িলিখত	িবষয় েলা	কেরেছ: 

 ধুমা 	অয্াটিনর্রা	এবং	েবাডর্ 	অব	ইিমেগ্রশন	অয্ািপলস	(Board	of	Immigration	Appeals,	BIA)	 ারা	অনুেমািদত	বয্িক্ত	বা	
িত ান েলা	অিভবাসীেদরেক	আইিন	েসবা	িদেত	পারার	িবষয়িট	 	কেরেছ৷	

 অিভবাসনগত	সহায়তা	েসবার	জনয্	অনুবােদর	 েয়াজনেক	েজারােলা	কেরেছ৷	
 সাইনেবাডর্ 	ও	চুিক্ত	স িকর্ ত	বাড়িত	শতর্ 	আেরাপ	কেরেছ	েয েলা	অিভবাসনগত	সহায়তা	েসবা	 দানকারীেদরেক	বাধয্তামূলকভােব	বয্বহার	

করেত	হেব৷	
 অিভবাসীেদর	সােথ	 তারণাকারী	েলাকজেনর	জনয্	েফৗজদাির	শাি র	িবধান	ৈতির	কেরেছ	এবং	েদওয়ািন	শাি 	বৃি 	কেরেছ৷	

 অিভবাসীেদর	আইিন	 েসবা,	ESOL	ও	 েপৗরনীিত	বা	 িসিভকস	ক্লাস,	চাকিরর	 িশক্ষণ	ও	অনয্ানয্	সহায়তা	 েপেত	সাহাযয্	করার	জনয্	একিট	
অিফিসয়াল	 িনবর্াহী	 এেজি 	 িহেসেব	 িনউ	 ইয়কর্ 	 ে ট	 অিফস	 অব	 িনউ	 অয্ােমিরকানস	 (New	 York	 State	 Office	 of	 New	
Americans)	 িত া	কেরেছ৷	

অিভবাসী	সহায়তা	েসবা	কাযর্করীকরণ	আইন	এবং	অিভবাসী	েসবা	ও	সুরক্ষা	স েকর্ 	যিদ	আপনার	েকােনা	 	থােক,	
তাহেল	অনুগ্রহ	কের	1	(800)	566‐7636	ন ের	িনউ	অয্ােমিরকানস	হটলাইন	অিফেস	েযাগােযাগ	ক ন৷	

ময্ানহাটন	িডি ক্ট	অয্াটিনর্স	অিফস	ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	ে াগ্রাম		
(MANHATTAN	DISTRICT	ATTORNEY'S	OFFICE	IMMIGRANT	AFFAIRS	
PROGRAM)	
ময্ানহাটন	 িডি ক্ট	অয্াটিনর্স	অিফেস	ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	ে াগ্রাম	নামক	একিট	কমর্সূিচ	রেয়েছ	যা	অিভবাসীেদর	 িব ে 	করা	অপরাধ েলার	 িবচােরর	
উপর	মেনািনেবশ	কের	থােক৷	 েযসব	অিভবাসী	আইনস ত	 েরিসেডি ,	নাগিরক ,	আবাসন	ও	 চাকির	 খঁুজেছন	তারা	 তারণার	 িশকার	হেত	পােরন৷	
অিভবাসনগত	অব ার	কারেণ	আইন	 েয়াগকারী	সং ার	েলাকজেনর	সােথ	সহেযািগতা	করেত	ভয়	পান	এমন	অিভবাসীসহ	 েয়াজনীয়	কাগজপ 	থাকা	
এবং	না	থাকা	অিভবাসী	িভকিটম	ও	সাক্ষীেদরেক	ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	ে াগ্রাম	সহেযািগতা	কের	থােক৷	অিভবাসনগত	অব া	িনিবর্েশেষ,	অিভবাসন	িবষেয়	
তারণা,	 য্াম	 বা	অনয্ানয্	অপরােধর	 িশকার	 হওয়া	 বয্িক্ত	 বা	 সাক্ষী	 ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	 ে াগ্রাম‐এ	 েসই	অপরাধ	 স েকর্ 	 িরেপাটর্ 	করেত	 পােরন৷	
তারণার	িশকার	হওয়া	বয্িক্তরা	তােদর	পাওনা	অথর্	পুন ার	করেত	পােরন৷	ময্ানহাটন	িডি ক্ট	অয্াটিনর্স	অিফেসর	নীিত	হেলা	অপরােধর	িশকার	হওয়া	

বয্িক্তর	ও	সাক্ষীর	অিভবাসনগত	অব া	স েকর্ 	অিভবাসন	কমর্কতর্ ােদর	কােছ	িরেপাটর্ 	না	করা৷	

ময্ানহাটেন	েকােনা	 তারণা	বা	অনয্	েকােনা	অপরােধর	িবষেয়	ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	ে াগ্রােম	িরেপাটর্ 	করেত	অথবা	েস	
িবষেয়	 তথয্	 িদেত,	 েফান ক ন:	 (212)	 335‐3600	 (অেনক	 ভাষায়	 েদাভাষী	 রেয়েছ)৷	 অথবা	 িলখুন:	
Immigrant	Affairs	Program,	One	Hogan	Place,	Room	753A,	New	York,	NY	10013৷ 

কিলন	িডি ক্ট	অয্াটিনর্স	অিফস	ইিমগ্রয্া 	 ড	ইউিনট	(BROOKLYN	DISTRICT	
ATTORNEY’S	OFFICE	IMMIGRANT	FRAUD	UNIT)	



	

    58	

ময্ানহাটন	 িডি ক্ট	 অয্াটিনর্র	 অিফেস	 থাকা	 ইিমগ্রয্া 	 অয্ােফয়াসর্	 ে াগ্রােমর	 মতই,	 কিলন	 িডি ক্ট	 অয্াটিনর্র	 একিট	 ে াগ্রাম	আেছ যা অিভবাসী	
কিমউিনিট েলার	চািহদার	 িত	মেনােযাগ	েদয়	এবং	অিভবাসীেদর	িব ে 	সংঘিটত তারণা ও অনয্ানয্ অপরাধ	েথেক	তােদরেক	সুরক্ষা	িদেত চায়৷		

েকােনা	 তারণা	 বা	অনয্	 েকােনা	অপরােধর	 িবষেয়	 কিলেনর	 ইিমগ্রয্া 	 ড	 ইউিনেট	 িরেপাটর্ 	করেত	অথবা	 েস	
িবষেয়	তথয্	িদেত,	েফান ক ন:	(718)	250‐3333	(অেনক	ভাষায়	েদাভাষী	রেয়েছ)৷		

ইউিনেট	ইেমইল	ক ন:	 IIFU@BrooklynDA.org	অথবা	 িলখুন:	 Immigrant	Fraud	Unit,	350	
Jay	Street,	16th	Floor,	Brooklyn,	NY	11201৷	

কুই 	িডি ক্ট	অয্াটিনর্স	অিফস	ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্ 	ইউিনট		
(QUEENS	DISTRICT	ATTORNEY’S	OFFICE	IMMIGRANT	AFFAIRS	UNIT)	
অিভবাসীেদর	 িব ে 	সংঘিটত	 তারণা	ও	সিহংসতার	মত	অপরােধর	 িবচারকাজ	পিরচালনার	জনয্	কুই 	 িডি ক্ট	অয্াটিনর্স	অিফেসর	একিট	ইিমগ্রয্া 	
অয্ােফয়াসর্	ইউিনটও আেছ৷		

েকােনা	 তারণা	বা	অনয্	েকােনা	অপরােধর	 িবষেয়	কুইে র	ইিমগ্রয্া 	অয্ােফয়াসর্	ইউিনেট	 িরেপাটর্ 	করেত	অথবা	েস	
িবষেয়	 তথয্	 িদেত,	 েফান ক ন:	 (718)	 286‐6690	 (অেনক	 ভাষায়	 েদাভাষী	 রেয়েছ)	 অথবা	 িলখুন:	
Immigrant	Affairs	Unit,	125‐01	Queens	Boulevard,	Kew	Gardens,	NY	11415৷	

তারণামূলক	ি ম	বা	 য্ােমর	িকছু	উদাহরণ	
 লাইেস ধারী	অয্াটিনর্	না	হওয়া	সে ও	িকছু	বয্িক্ত	বা	অিভবাসন	েসবা	 দানকারী	িনেজেদরেক	অয্াটিনর্	িহেসেব	পিরচয়	েদয়	এবং	আইিন	পরামশর্	

দান	কের৷	
 িকছু	বয্িক্ত	েফডােরল	অিভবাসন	কতৃর্ পেক্ষর	 িতিনিধ	হওয়ার	ভান	কের	এবং	িবেশষ	েসবা	বা	েসবা	 দােনর	 াব	িদেয়	থােক৷	
 িকছু	বয্িক্ত	বা	বয্বসা	 িত ান	অিভবাসীেদরেক	চাকির	বা	চাকিরর	িভসা	েদয়ার	 িত িত	েদয়,	যা	তারা	তা	িদেত	পাের	না৷	

 িনমর্াণকােজ	জিড়ত	 িকছু	 েকা ািন	 সরকাির	অথর্ায়েন	 পিরচািলত	 েজেক্ট	কাজ	করার	জনয্	অিভবাসীেদরেক	 িনেয়াগ	কের,	 িক 	আইন	
অনুযায়ী	তােদরেক	উপযুক্ত	েবতন	পিরেশাধ	কের	না৷	

 িকছু	িকছু	বয্িক্ত	ভুয়া	িবিনেয়ােগর	 াব	েদয়	বা	িপরািমড	ি ম	পিরচালনা	কের৷	
 িকছু	িকছু	বয্িক্ত	ভুয়া	েসাশয্াল	িসিকউিরিট	কাডর্ ,	লাইেস ,	পাসেপাটর্ 	ও	অনয্ানয্	কাগজপ 	ৈতির	ও	িবিক্রর	সােথ	জিড়ত৷	

 িকছু	িকছু	বয্িক্ত	বা	বয্বসা	 িত ান	আবাসন	বা	অনয্ানয্	েসবা	 দােনর	 াব	কের	িক 	েলাকজেনর	টাকা‐পয়সা	হািতেয়	িনেয়	সটেক	পেড়৷	

েকান	বয্াপাের	সাবধান	হওয়া	দরকার	
 েসসব	অিভবাসন	েসবা	 দানকারী	যারা	আপনােক	বেল	েয	তারা	অিভবাসন	কতৃর্ পেক্ষর	সােথ	আপনার	িবেশষ	বয্ব া	কিরেয়	িদেত	পারেব৷	

 “েনাটািরও”-রা সবসময় আইনজীবী হন না৷	এই	েদেশ,	খুব	িবরল	েক্ষে 	একজন	“েনাটািরও”	একজন	অয্াটিনর্	হেয়	থােক।	
 েসসব	েসবা	 দানকারী	যারা	অিভবাসন	কতৃর্ পক্ষ	বা	অনয্ানয্	সরকাির	এেজি র	কােছ	জমা	েদয়া	মূল	কাগজপ 	বা	ফরেমর	কিপ	েদেব	না	অথবা	

েফরত	েদেব	না৷	
 েসসব	েসবা	 দানকারী	যারা	আপনার	স েকর্ 	অিভবাসন	কতৃর্ পেক্ষর	কােছ	িরেপাটর্ 	কের	েদয়ার	 মিক	েদয়৷	

 ধুমা ‐নগদ	েপেম 	গ্রহেণর	নীিত	রেয়েছ	এমন	েসবা	 দানকারী৷	েযেকােনা	ধরেনর	অথর্	পিরেশাধ	করার	পর	িলিখত	রিশদ	িনেত	ভুলেবন	না৷	
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েকােনা	 িত ান	অথবা	 িতিনিধ	েবাডর্ 	অব	ইিমেগ্রশন	আিপলস	(Board	of	Immigration	Appeals,	BIA)	
কতৃর্ ক	 ীকৃত	 িকনা	এবং	 ধুমা 	েফডােরল	অিভবাসন	আদালেত	গ্রাহেকর	 িতিনিধ 	করেত	পাের	 িকনা,	েস	স েকর্ 	
িনি ত	হেত,	ইউএস িবচার িবভােগর (US	Department	of	 Justice)	অিভবাসন সংক্রা  পযর্ােলাচনার জনয্ 

কাযর্িনবর্াহী অিফস (Executive	 Office	 for	 Immigration	 Review)-এর	
https://www.justice.gov/eoir/recognition‐accreditation‐roster‐reports 
ওেয়বসাইেট	যান৷		

েকােনা	বয্িক্ত	 িনউ	ইয়কর্ 	ে েটর	লাইেস ধারী	অয্াটিনর্	 িকনা	েস	স েকর্ 	 িনি ত	হেত,	 িনউ	ইয়কর্ 	ে ট	ইউিনফােয়ড	
েকাটর্ 	 িসে ম,	অয্াটিনর্	 েরিজে শন	ইউিনট	 (New	York	State	Unified	Court	System,	Attorney	
Registration	Unit)‐এ	(212)	428‐2800	ন ের	েফান ক ন	অথবা	www.nycourts.gov	ওেয়বসাইট	
েদখুন৷	

আইিন	 ও	 সামািজক	 েসবা	 দানকারীেদর	 েরফারােলর	 জনয্	 িনউ	 ইয়কর্ 	 ে ট	 অিফস	 ফর	 িনউ	 অয্ােমিরকানস		
(Office	for	New	Americans)	হটলাইেন	(800)	566‐7636	ন ের	েযাগােযাগ	ক ন৷	
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কু্ষ  বয্বসা িত ান  
কু্ষ  বয্বসা িত ােনর মািলকরা েকাথা েথেক সহায়তা েপেত পােরন? 
NYC	িডপাটর্ েম 	অব	 ল	িবজেনস	সািভর্ স	(Small	Business	Services)	

িনউ	ইয়কর্ 	িসিটর	 ল	িবজেনস	সািভর্ েসস	(SBS)	িডপাটর্ েম 	হেলা	িসিট	সরকােরর	একিট	এেজি 	যা,	িনেজেদর	বয্বসা	 	করেত	ই ুক	এমন	মািলক	
ও	উেদয্াক্তােদরেক	সরাসির	সহায়তা	িদেয়	থােক৷	এছাড়াও	SBS	বািণিজয্ক	িডি ক্ট েলােত	মহ ার	উ য়নমূলক	কাজেক	উৎসািহত	কের	এবং	সংখয্ালঘু	
ও	নারীেদর	মািলকানাধীন	বয্বসা	 িত ান েলােক	িবিভ 	ধরেনর	সুেযাগ	 দান	কের৷	

NYC	 িবজেনস	সলুয্শন	েস াসর্	(NYC	Business	Solution	Centers)	 িনউ	ইয়কর্ 	 িসিটেত	বয্বসা	পিরচালনা	ও	স সারেণ	সহায়তা	করার 

জনয্	SBS‐এর	েসবা েলােক	 িতিট	বেরােত	িনেয়	আেস৷	েসবা েলার	মেধয্	রেয়েছ:	

 বয্বসািয়ক	েকাসর্	ও	বয্বসািয়ক	পিরক না	িবষয়ক	িশক্ষা।	
 িবনামূেলয্	বা	নামমা 	মূেলয্	েসবা	 দানকারী	আইনজীবীেদর	মাধয্েম	চুিক্ত	ও	িলজসমূেহর	আইনগত	িবষয় েলা	পযর্ােলাচনা	করা।	
 সরকাির	আইন-কানুন	বুঝেত	এবং	শতর্ েলা	পূরণ	করেত	সহায়তা	কর।	
 তহিবল	সংগ্রেহ	সহায়তা	করা,	যা	ঋণদানকারী	শনাক্ত	করেত	এবং	পয্ােকজ	িহেসেব	আেবদন	করেত	সাহাযয্	কের।	
 িনেয়াগদােন	সহায়তা,	যা	আেগ	েথেক	বাছাই	করা	চাকির	 াথ েদর	েরিড	পুল	(ready	pool)‐এ	 েবশািধকার	 দান	কর।	
 সংখয্ালঘু/নারী‐মািলকানাধীন	িবজেনস	এ ার াইজ	সািটর্ িফেকশন	 দান	করা	যা	সরকাির	চুিক্তর সুেযাগ িলেত	 েবশািধকার	িদেয়	থােক।	
 িশক্ষেণর	জনয্	অথর্	যা	নতুন	কাজ	 	করা	কম েদর	দক্ষতার	উ িত	ঘটায়	এবং	বয্বসািয়ক	কাযর্ক্রম	পিরচালনার	 ণগত	মান	বৃি 	কের।	
 আপনার	বয্বসা	 িত ােনর	 ান	পিরবতর্ ন,	স সারণ	বা	মূলধেন	উ িত	করার	জনয্	 েণাদনা	 দান	করা,	যার	আপনার	অথর্	সা য়	করেত	পাের।	

NYC িবজেনস সলুয্শন ে াগ্রাম (NYC Business Solutions Program)‐এর সােথ েযাগােযাগ করেত অথবা আেরা 
জানেত, আপিন 311 ন ের েফান করেত পােরন, http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/home/ 

home.shtml ওেয়বসাইট েদখেত পােরন বা িনেচর েযেকােনা একিট অিফেস েযেত পােরন: 

ংক্স  400 East Fordham Road, 7th Floor, Bronx, NY 10458 
(718) 960‐7910 েসামবার- ক্রবার সকাল 9:00টা-িবেকল 5:00টা 

কিলন  9 Bond Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11201 
(347) 296‐8021 েসামবার- ক্রবার সকাল 9:00টা-িবেকল 5:00টা 

ময্ানহাটন (েলায়ার) 79 John Street, 2nd Floor, New York, NY 10038  
(212) 618‐8914 েসামবার- ক্রবার সকাল 9:00টা-িবেকল 5:00টা 

ময্ানহাটন (আপার) 361 West 125th Street, 2nd Floor, New York, NY 10027  
(212) 749‐0900 এক্সেটনশন 125  

েসামবার- ক্রবার সকাল 9:00টা-িবেকল 5:00টা 

কুই  168‐25 Jamaica Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432 
(718) 577‐2148 েসামবার- ক্রবার সকাল 8:30টা-িবেকল 5:00টা 

য্ােটন আইলয্া   120 Stuyvesant Place, 3rd Floor, Staten Island, NY 10301 
(718) 285‐8400 ধুমা  অয্াপেয় েমে র মাধয্েম 

িবজেনস	আউটিরচ	েস ার	(BUSINESS	OUTREACH	CENTERS,	BOCS)	
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বয্বসা	 িত ােনর	মািলকরা	িবজেনস আউটিরচ েস ার	(Business	Outreach	Centers,	BOCs)	নামক	কমর্সূিচ	েথেকও	সহায়তা	েপেত	পােরন৷	সারা	
িনউ	ইয়কর্ 	জুেড়	অবি ত	BOC‐ েলােত	বয্বসািয়ক	পরামশর্দাতারা	রেয়েছন	যারা	আপনােক	অনয্ানয্	িবষয়সহ	িন িলিখত	িবষয় েলােত	পরামশর্	িদেত	পােরন:	

 বয্বসা	 /স সারণ	করা,	

 তহিবল	সংগ্রেহর	বয্ব া	করা,	

 বয্বসািয়ক	উ য়ন	পিরক না,	

 বয্ব াপনা	ও	আইিন	সহায়তা,	

 লাইেস 	ও	পারিমট	স িকর্ ত	তথয্ এবং	

 পেণয্র	মূলয্	িনধর্ারণ।	

িনেচর িঠকানায় BOC‐এর িন িলিখত অিফস িলর সােথ েযাগােযাগ ক ন: 

িবজেনস আউটিরচ েস ার েনটওয়াকর্ , ইনক. (Business 
Outreach Center Network, Inc.) ধান অিফস 

85 South Oxford Street, 2nd Floor  
Brooklyn, NY 11217 
(718) 624‐9115  
info@bocnet.org 

ংক্স 1231 Lafayette Avenue, 2nd Floor 
Bronx, NY 10474 
(718) 532‐2926 
bronxboc@bocnet.org 

কুই  96‐11 40th Road, Ground Floor 
Corona, NY 11368 
(718) 205‐3773 
queens@bocnet.org 

চায়নাটাউন/েলায়ার ই  সাইড িবজেনস আউটিরচ েস ার 
CMP (পূবর্তন চায়নাটাউন ময্ানপাওয়ার েজক্ট) 

70 Mulberry Street, 3rd Floor 
New York, NY 10013 
(212) 571‐1692  
chinatown@bocnet.org 

আপার ময্ানহাটন িবজেনস আউটিরচ েস ার 
ওয়ািশংটন হাইটস ও ইনউড েডেভলপেম  কেপর্ােরশন 

57 Wadsworth Avenue  
(176th St এর েকাণা) 

New York, NY 10033‐7048 
(212) 795‐1600  
uppermanhattan@bocnet.org 

এছাড়াও	BOC‐ েলা	 িন িলিখত েলার	মাধয্েম	নতুন	“িবজেনস	অয্ােমিরকান‐ াইল”	 িরিফউিজ	মাইেক্রাএ ার াইজ	 েজেক্টর	পৃ েপাষকতা	কের	
থােক:	

 েযাগয্	শরণাথ 	ও	আ য়গ্রহণকারীেদরেক	সারা	িনউ	ইয়কর্ 	জুেড়	কু্ষ 	বয্বসা	গেড়	তুলেত	সাহাযয্	কের৷	

 কালীন	ও	দীঘর্কালীন	উেদয্াক্তা	 িশক্ষণ,	একজেনর‐জনয্‐একজন	িহেসেব	বয্বসািয়ক	পরামশর্	ও	$15,000	পযর্ 	ঋণ	সুিবধা	 দান	কের৷	

 িবেশষ	অিভবাসনগত	 য্াটাসধারী	বয্িক্তেদর	জনয্	এর	পিরক না	করা	হেয়েছ,	যার	মেধয্	অ ভুর্ ক্ত	রেয়েছ	শরণাথ 	ও	আ য়গ্রহণকারী,	িকউবা	
ও	 হাইিত	 েথেক	আসা	 বয্িক্তরা,	 িভেয়তনাম	 েথেক	আসা	 িকছু	 অয্ােমেরিশয়ান	 এবং	আইনস ত	 পামর্ােন 	 েরিসেড 	 যারা	আেগ	 এই	
য্াটাস েলার	েকােনািটর	অ ভুর্ ক্ত	িছল৷	

িনেচর িঠকানায় নতুন “িবজেনস অয্ােমিরকান- াইল” িরিফউিজ মাইেক্রাএ ার াইজ েজেক্টর সােথ েযাগােযাগ ক ন: 



	

    62	

BOC েনটওয়াকর্ , ইনক. (718) 624‐9115 ( য্ািনশ, েহিশয়ান, ফরািস) 

য্ােটন আইলয্া  BOC (718) 816‐4775 

সাউথ কিলন BOC (718) 253‐5262 (রািশয়ান) 

েমট কাউি ল অন জুিয়শ েপাভািটর্  (কুই ) 
(Met Council on Jewish Poverty) 

(718) 275‐5316 (রািশয়ান) 

কুই -লা য়ািডর্ য়া	 ল িবজেনস েডেভলপেম 	েস ার	
(QUEENS‐LAGUARDIA	SMALL	BUSINESS	DEVELOPMENT	CENTER)	
কুই -লা য়ািডর্ য়া ল িবজেনস েডেভলপেম  েস ার	হেলা	আেরকিট	সংগঠন	যারা	কু্ষ 	বয্বসা	 িত ান েলােক	তােদর	বয্বসািয়ক	পিরক না,	অথর্ায়ন,	
লাইেসে র	শতর্ াবিল	ও	আইন-কানুন	েমেন	চলা	এবং	পণয্	ও	েসবা	র ািন	করা	স েকর্ 	সাহাযয্	করেত	পাের৷	

কুই -লা য়ািডর্ য়া ল িবজেনস েডেভলপেম  েস ােরর	 সােথ	 িনেচর	 িঠকানায়	 েযাগােযাগ ক ন:	 30‐20	
Thomson	Avenue,	 Suite	B309,	Long	 Island	City,	NY	11101,	 (718)	482‐5303 বা	
laguardia.nyssbdc.org	(অয্াপেয় েম েলা	অনলাইেন	বা	সশরীের	স 	করা	েযেত	পাের)৷	

ইউ.এস. কু্ষ 	বয্বসা	 শাসন	(SMALL	BUSINESS	ADMINISTRATION,	SBA)	
ইউ.এস. কু্ষ  বয্বসা শাসন	 (Small	 Business	 Administration,	 SBA)	 হেলা	 েফডােরল	 সরকােরর	 একিট	 সং া	 যা	 কু্ষ 	 বয্বসা	
িত ান েলােক	সহায়তা	 দান	কের৷	এিট	িন িলিখত সহায়তা েলা দান	কের:	

 কািরগির	সহায়তা	( িশক্ষণ	ও	পরামশর্),	
 আিথর্ক সহায়তা,	
 চুিক্ত	করার	েক্ষে 	সহায়তা,	
 েযর্াগ	েথেক	পুন াের	সহায়তা এবং	

 আইন ও িনয়ম-কানুন েলা	বুঝেত	সাহাযয্।	

SBA‐এর	 িনউ	 ইয়কর্ 	 িডি ক্ট	অিফেসর	সােথ	 েযাগােযাগ ক ন:	26	Federal	Plaza,	Suite	3100,	New	
York,	 NY	 10278, িট! হাইপারিলংক েরফাের  ৈবধ নয়।	
www.sba.gov/offices/district/ny/new‐york৷	

সংখয্ালঘু	ও	নারী‐মািলকানাধীন	এবং	সুিবধাবি ত	বয্বসা	 িত ান েলােক	িসিটর	সােথ	বয্বসা	করেত	সহায়তা	
করার জনয্	কী	কী	কমর্সূিচ	রেয়েছ?	
NYC	সািটর্ িফেকশন	ে াগ্রাম	সংখয্ালঘু ও নারী-মািলকানাধীন এবং সুিবধাবি ত বয্বসা িত ান েলােক সাহাযয্	করার জনয্	েসবা	 দােনর	মাধয্েম	 িসিটর	
ক্রয়	 িক্রয়ায়	 নয্াযয্তা	 ও	 সাময্তা	 বধর্ন	 কের৷	 সািটর্ ফাইড	 বয্বসা	 িত ান েলা	 ক্লাস,	 েনটওয়ািকর্ ং	 ইেভ 	 ও	 লক্ষয্ািভমুখী	আেবদেনর	 মাধয্েম	
েযাগােযােগর	অিধকতর	সুেযাগ	ও	তথয্	েপেয়	থােক৷ তয্য়ন কমর্সূিচ িলর অ ভুর্ ক্ত হল:	

 সংখয্ালঘু ও নারী-মািলকানাধীন	 বয্বসা	 িত ান	 (Minority	and	Women‐owned	Business	Enterprise,	
M/WBE)	কমর্সূিচ	
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েসই	সব	বয্বসা	 িত ান েলার	জনয্	েয েলার	কমপেক্ষ	51%	 যুক্তরাে র	েসই	সব	নাগিরক	বা	পামর্ােন 	েরিসেডে র	মািলকানাধীন	যারা	
কৃ া ,	িহ ািনক,	এিশয়ান	আেমিরকান	অথবা	এক	বা	একািধক	নারীসহ	িনিদর্ 	সংখয্ালঘু	েগা ীর	সদসয্৷	

 উদীয়মান	বয্বসা	 িত ান	(Emerging	Business	Enterprise,	EBE)	 তয্য়ন কমর্সূিচ
েসই	সব	বয্বসা	 িত ান েলার	মািলকেদর	জনয্	যারা	সামািজক	বা	অথর্ৈনিতকভােব	সুিবধাবি ত৷	একজন	বয্িক্তেক	অবশয্ই	েদখােত	হেব	েয
তােক	 মূলধারার	মািকর্ ন	সমাজ	 েথেক	বার	বার	বাইের	রাখা	হেয়েছ	এবং	এই	বজর্ েনর	কারেণ	 িতিন	 েবাধগময্ভােব	সামািজক	ও	অথর্ৈনিতক
ব নার	িশকার	হেয়েছন৷

 ানীয়‐িভিত্তক	বয্বসা	 িত ান	(Locally‐Based	Business	Enterprise,	LBE)	 তয্য়ন কমর্সূিচ
িনউ	ইয়কর্ 	 ে েট	বয্বসা	পিরচালনাকারী	 েসই	সব	বয্বসা	 িত ান েলার	জনয্	যােদর	 েযাগয্তার	শতর্ াবিলর	মেধয্	অ ভুর্ ক্ত	রেয়েছ,	তােদর
কমপেক্ষ	 25%	কাজ	 িনউ	 ইয়কর্ 	 িসিটর	অথর্ৈনিতকভােব	অনু ত	এলাকায়	স াদন করেত	 হেব	অথবা	তােদর	 ারা িনেয়ািজত কম েদর

কমপেক্ষ	25%	অথর্ৈনিতকভােব	সুিবধাবি ত	বয্িক্ত	হেত	হেব৷

NYC	 িডপাটর্ েম 	অব	 ল	 িবজেনস	সািভর্ েসস	 (Small	Business	 Services,	 SBS)	এই	কমর্সূিচর	সব	অংশগ্রহণকারীেক	 তয্ািয়ত	কের	
থােক৷		

সািটর্ িফেকশেনর	জনয্	আেবদন	করা	স েকর্ 	আেরা	তেথয্র	জনয্,	(212)	513‐6311	ন ের	NYC	িডপাটর্ েম 	অব	
ল	 িবজেনস	 সািভর্ েসস‐এর	 সােথ	 েযাগােযাগ ক ন	 অথবা	 তােদর	 ওেয়বসাইট	
http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/contact/contact.shtml	েদখুন৷		
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তথয্সূ 	িনেদর্ িশকা	
এিট সংগঠন,	সরকাির সং া	ও এই পুি কায় বিণর্ত অনয্ানয্ তথয্সূে র একিট সংকলন যা অিভবাসীেদর অেনক চািহদা পূরেণ সাহাযয্ করেত পাের৷	এই 

অিফস ও তথয্সূ েলা েয়াজেনর ধরন অনুযায়ী দলভুক্ত করা হেয়েছ	এবং এেত েযাগােযােগর তথয্ সংযুক্ত করা হেয়েছ৷		

নাগিরক  

CUNY িসিটেজনিশপ নাউ! (CUNY Citizenship Now!) ধান অিফস: (646) 344‐7245 

ইিমেগ্রশন েস ারসমূহ ইয়কর্  কেলজ (York College) 
Welcome Center Atrium 
94‐20 Guy R. Brewer Blvd.  
Jamaica, NY 11451 
(718) 262‐2983 
 

ািশং ইিমেগ্রশন েস ার  
(Flushing Immigration Center)  
39‐07 Prince Street, Suite 2B 
Flushing, NY 11354 
(718) 640‐9223 
 

িসিট কেলজ ইিমেগ্রশন েস ার  
(City College Immigration Center) 
North Academic Ctr., 1‐206,  
160 Convent Avenue 
New York, NY 10031 
(212) 650‐6620 
 

CUNY এক্সে স (CUNY Express)  
560 W. 181st Street 
New York, NY 10033 
(212) 568‐4692 
 

হ স কিমউিনিট কেলজ  
(Hostos Community College)  
427 Walton Street, T‐501 
Bronx, NY 10451  
(718) 518‐4395 
 

কেলজ অব য্ােটন আইলয্া , এল েসে া এবং েহ  
েস াের অবি ত েজক্ট হসিপটািলিট ইিমেগ্রশন েস ার 
(College of Staten Island, El Centro and 
Project Hospitality Immigration Center at 
The Help Center) 
514 Bay Street 
Staten Island, NY 10304 
(718) 448‐3470 
 
েমডগার এভাসর্ কেলজ ইিমেগ্রশন েস ার  
(Medgar Evers College Immigration Center) 
1150 Carroll Street, Room 226 
Brooklyn, NY 11225  
(718) 270‐6292 
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নাগিরক  

িমনেকৗন েস ার ফর কিমউিনিট অয্াকশন ইিমেগ্রশন িলগয্াল 
সািভর্ েসস (MinKwon Center for Community Action 

Immigration Legal Services) 

136‐19 41st Avenue, 3rd Fl. 

Flushing, NY 11355 
(718) 460‐5600  
** সীিমত ভাষাগত সুিবধার জনয্ েসবা 

িনউ ইয়কর্  িসিট বার অয্ােসািসেয়শন িলগয্াল েরফারাল সািভর্ স  
(New York City Bar Association Legal Referral 
Service) 

(212) 626‐7373 (ইংেরিজ)  

(212) 382‐7374 ( য্ািনশ) 

িনউ ইয়কর্  ইিমেগ্রশন হটলাইন (212) 419‐3737 বা (800) 566‐7636 

ইিমগ্রয্া  িডেফ  েজক্ট  
(Immigrant Defense Project) (অপরাধমূলক েযাগােযােগর 
ভাব স ে  তথয্) 

(212) 725‐6422 

http://www.immdefense.org/ 

নদর্ ান ময্ানহাটন েকায়ািলশ ফর ইিমগ্রয্া  রাইটস, নাগিরকে র 
আেবদন ও পরীক্ষার িতর জনয্ িবনামূেলয্ সহায়তা 

(212) 718‐0355 x305 

িসেলিক্টভ সািভর্ স (888) 655‐1825 www.sss.gov  

USCIS কা মার সািভর্ স (800) 375‐5283 বা (800) 870‐3676 

USCIS-এর ফরম েলার জনয্ ডাকেযােগ অনুেরাধ জানান 

www.uscis.gov 
 

কনসুয্েলটসমূহ 

সব িল NYC কনসুয্েলেটর তািলকা http://www.citidex.com/252.htm 

NY-এ বাংলােদেশর কনসুয্েলট েজনােরল 34‐18 Northern Blvd 
Long Island City, NY 11101 
(212) 599‐6767	

NY-এ চীেনর কনসুয্েলট েজনােরল 520 12th Avenue 
New York, NY 10036 
(212) 244‐9392	

NY‐এ কলি য়ার কনসুয্েলট েজনােরল 10 East 46 Street 
New York, NY 10017 
(212) 798‐9000	

NY‐এ ডিমিনকান িরপাি েকর কনসুয্েলট েজনােরল 1501 Broadway, Suite 410 
New York, NY 10036 
(212) 768‐2480	

NY‐এ ইকুেয়ডেরর কনসুয্েলট েজনােরল 800 Second Avenue, Suite 600 
New York, NY 10017 
(212) 808‐0170	

NY-এ গায়ানার কনসুয্েলট েজনােরল 308 West 38th Street 
New York, NY 10018 
(212) 947‐5110 	

NY-এ হাইিতর কনসুয্েলট েজনােরল 815 2nd Avenue, 6th Floor 
New York, NY 10017 
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(212) 697‐9767	

NY-এ ভারেতর কনসুয্েলট েজনােরল 3 East 64th Street 
New York, NY 10065 
(212) 774‐0600	

NY-এ জয্ামাইকার কনসুয্েলট েজনােরল 767 Third Avenue, 2nd & 3rd Floors 
New York, NY 10017 
(212) 935‐9000	

NY-এ েকািরয়ার কনসুয্েলট েজনােরল 460 Park Avenue 
New York, NY 10022 
(646) 674‐6000	

NY-এ েমিক্সেকার কনসুয্েলট েজনােরল 27 East 39th Street 
New York, NY 10016 
(212) 217‐6430	

NY-এ িফিলপাইেনর কনসুয্েলট েজনােরল 556 5th Avenue 
New York, NY 10036 
(212) 764‐1330	

NY-এ রািশয়ার কনসুয্েলট েজনােরল 9 East 91 Street 
New York, NY 10128 
(212) 534‐3782	

NY-এ ি িনদাদ ও েটাবােগার কনসুয্েলট েজনােরল 125 Maiden Lane, Unit 4A, 4th Floor 
New York, NY 10017 
(212) 682‐7272	

NY-এ ইউেক্রেনর কনসুয্েলট েজনােরল 240 East 49th Street 
New York, NY 10017 
(212) 371‐6965	

 

েভাক্তা ও আিথর্ক অিধকার 

NYC িডপাটর্ েম  অব কনজুয্মার অয্ােফয়াসর্  
(NYC Department of Consumer Affairs, DCA) 

311 www.nyc.gov/consumers  

DCA আিথর্ক ক্ষমতায়ন অিফস  
(DCA Office of Financial Empowerment) 

311 
http://www1.nyc.gov/site/dca/partners/fin
ancial‐empowerment.page 

মহ ার আিথর্ক উ য়েনর জনয্ অয্াডেভােকিস ক   
(Neighborhood Economic Development Advocacy 
Project, NEDAP) 

212‐680‐5100 

 

বিহ ার ও আটক রাখা 

ংক্স িডেফ াসর্ (Bronx Defenders) (718) 838‐7878 

এিক্সিকউিটভ েক্লেমি  ইউিনট িনউ ইয়কর্  ে ট িডিভশন অব পয্ােরাল  
(Executive Clemency Unit New York State Division 
of Parole) 

97 Central Avenue 
Albany, NY 12206 
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ফয্ািমিলজ ফর ি ডম (Families for Freedom) (646) 290‐5551 

ইিমগ্রয্া  িডেফ  েজক্ট (Immigrant Defense Project) (212) 725‐6422 

অিভবাসন ও কা মস বলবৎকরণ 
(Immigration and Customs Enforcement) 

NY: (212) 264‐4213  NJ: (973) 645‐3666 

িলগয্াল এইড ইিমেগ্রশন ল ইউিনট  
(Legal Aid Immigration Law Unit) 

(212) 577‐3456 বুধবার ও ক্রবার িবেকেল 

নদর্ ান ময্ানহাটন েকায়ািলশ ফর ইিমগ্রয্া  রাইটস  
(Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights) 

(212) 781‐0355 x305 

 

পািরবািরক িনযর্ াতন 

পািরবািরক িনযর্ াতন িবষয়ক হটলাইন  
(Domestic Violence Hotline) 

(800) 621‐HOPE (800) 621‐4673 

িনউ ইয়কর্  ে ট িশ  িনপীড়ন িবষয়ক হটলাইন  
(New York State Child Abuse Hotline) 

(800) 342‐3720 

পািরবািরক িনযর্ াতেনর িশকার হওয়া বয্িক্তেদর জনয্ NYC-এর 
েসবাসমূহ (NYC Services for Domestic Violence 

Victims) 

311  
www.nyc.gov/domesticviolence  

েসফ হরাইজন পািরবািরক িনযর্ াতন িবষয়ক হটলাইন  
(Safe Horizon Domestic Violence Hotline) 

(800) 621‐HOPE (4673) 

 

িশক্ষা 

অয্াডেভােকটস ফর িচে ন (Advocates for Children) (212) 947‐9779 বা (866) 427‐6033 

িডপাটর্ েম  অব এডুেকশন (DOE) িডিভশন অব ফয্ািমিল অয্া  
কিমউিনিট এনেগজেম  (Department of Education (DOE) 

Division of Family & Community Engagement) 

(212) 374‐2323 
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/defaul
t.htm 

DOE কিমউিনিট এডুেকশন কাউি ল  
(DOE Community Education Councils) 

(212) 374‐2323  
schools.nyc.gov/Offices/CEC  

DOE িশক্ষাথ  পিরবহন অিফস  
(DOE Office of Pupil Transportation) 

(718) 392‐8855  
www.optnyc.org 

DOE নতুন িশক্ষাথ - পছ  ও ভিতর্  http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/
default.htm  

ু েলর েভতের (Inside Schools) (866) 427‐6033  
www.insideschools.org 

িনউ ইয়কর্  িসিটর জনয্ আইিন েসবাসমূহ (212) 431‐7200 

েমিক্সকান আেমিরকান িলগয্াল িডেফ  অয্া  এডুেকশন ফা  
(Mexican American Legal Defense and Education Fund) 

http://www.maldef.org/assets/pdf/1415_M
ALDEF_Scholarship.pdf  

অনয্েদর জনয্ ার উ ুক্তকারী িশক্ষাথ রা  
(Students Opening Doors for Others) 

http://www.neighborhoodlink.com/Student
s_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages
/456022  
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িশক্ষা 

NYC িশ  েসবা শাসন (NYC Administration for 

Children’s Services, ACS)‐এর শূনয্পেদর তথয্ 
311 বা (212) 853‐7150 

NYC চয্াে লেরর িবধান A‐443:  
িশক্ষাথ েদর শৃ লা 

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/Chanc
ellorsRegulations/default.htm  

NY আইিন সহায়তা প (NY Legal Assistance Group) (212) 613‐5000 

 

িনবর্াহী আেদশ 41 (EXECUTIVE ORDER 41) 

েময়েরর অিভবাসী িবষয়ক অিফস  
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs) 

311 

 

া য্ েসবা 

া য্ ও হাসপাতাল কেপর্ােরশন: কিমউিনিট অয্াডভাইজির েবাডর্   
(Health & Hospitals Corporation: Community 
Advisory Boards, CABs) 

(212) 788‐3349 
www.nyc.gov/hhc 

HRA েমিডেকইড েহ  লাইন (HRA Medicaid Help Line) (888) NYC‐6116 

NYC মানবািধকার কিমশন  
(NYC Human Rights Commission) 

311 বা (212) 306‐7450 

যুক্তরাে র া য্ ও মানব েসবা িবভােগর নাগিরক অিধকার িবষয়ক 
দ র (US Department of Health & Human Services 

Office for Civil Rights) 

(212) 264‐3313 

 

আবাসন 

িমনেকৗন েস ার ফর কিমউিনিট অয্াকশন-এর গৃহহীন িতেরাধ েসবা 
(MinKwon Center for Community Action Homeless 
Prevention Services) 

136‐19 41st Avenue, 3rd Floor 
Flushing, NY 11355 
(718) 460‐5600  
** সীিমত ভাষাগত সুিবধার জনয্ েসবা 

NYC মানবািধকার িবষয়ক কিমশন  
(NYC Commission on Human Rights) 

(718) 722‐3131 

NYC গৃহহীন েসবা িবভাগ (NYC Department of Homeless 

Services) 
(800) 994‐6494 

NYC আবাসন সংরক্ষণ ও উ য়ন িবভাগ (NYC Department of 

Housing Preservation and Development) 
311 

িনউ ইয়কর্  ে ট িডিভশন অব হাউিজং অয্া  কিমউিনিট িরিনউয়াল 
(New York State Division of Housing and 
Community Renewal) 

(718) 739‐6400 

 

 

 



	

69   তথয্সূ  িনেদর্ িশকা 

অিভবাসনগত পরামশর্ িবষয়ক জািলয়ািত 

েবাডর্  অব ইিমেগ্রশন অয্ািপলস  
(Board of Immigration Appeals, BIA) 

www.usdoj.gov/eoir 

ময্ানহাটন িডি ক্ট অয্াটিনর্স অিফস ইিমগ্রয্া  অয্ােফয়াসর্ ে াগ্রাম  
(Manhattan District Attorney’s Office Immigrant 
Affairs Program) 

One Hogan Place, Rm 753A 
New York, NY 10013  
(212) 335‐3600 

কিলন িডি ক্ট অয্াটিনর্স অিফস ইিমগ্রয্া  ড ইউিনট  
(Brooklyn District Attorney’s Office Immigrant 
Fraud Unit) 

350 Jay Street, 16th Floor  
Brooklyn, NY 11201  
(718) 250‐3333 

কুই  িডি ক্ট অয্াটিনর্স অিফস ইিমগ্রয্া  অয্ােফয়াসর্ ইউিনট  
(Queens District Attorney’s Office Immigrant 
Affairs Unit) 

125‐01 Queens Boulevard 
Kew Gardens, NY 11415 
(718) 286‐6690 

NYC িডপাটর্ েম  অব কনজুয্মার অয্ােফয়াসর্  
(NNYC Department of Consumer Affairs, DCA) 

311  
www.nyc.gov/consumers  

NY ইিমেগ্রশন হটলাইন (NY Immigration Hotline) (212) 419‐3737 বা (800) 566‐7636 

িনউ ইয়কর্  ে ট অয্াটিনর্ েজনােরেলর অিফস  
(New York State Attorney General’s Office) 

(800) 771‐7755 

িনউ ইয়কর্  ে ট ইউিনফােয়ড েকাটর্  িসে ম, অয্াটিনর্ েরিজে শন 
ইউিনট (New York State Unified Court System, 

Attorney Registration Unit) 

(212) 428‐2800  
www.nycourts.gov 

 

ভাষাগত সুিবধা 

েময়েরর অিভবাসী িবষয়ক অিফস  
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs) 

311 

 

আইনস ত পামর্ােন  েরিসেড  

েময়েরর অিভবাসী ও কংেগ্রস িবষয়ক অিফস  
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs and 
Congressional Offices) 

311 

NY ইিমেগ্রশন হটলাইন (NY Immigration Hotline) (212) 419‐3737 বা (800) 566‐7636 

 

সরকাির সুেযাগ-সুিবধা 

NYC আবাসন কতৃর্ পক্ষ (NYC Housing Authority, 
NYCHA) 

ংক্স/ময্ানহাটন 
478 E. Fordham Rd., 2nd Fl. 
Bronx, NY 10458 
(718) 707‐7771 
 
কিলন/ য্ােটন আইলয্া  

787 Atlantic Ave. 2nd Fl. 
Brooklyn, NY 11238  
(718) 707‐7771 
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কুই  
90‐27 Stuphin Blvd., 4th Fl. 
Jamaica, NY 11435  
(718) 707‐7771 
 
সরকাির আবাসন ও েসকশন এইট-এর আেবদনপ  িনেচর 
িঠকানায় পাঠান: 
NYCHA  
P.O. Box 1342 
Church Street Station 
New York, NY 10008 

NYC মানব স দ শাসন (NYC Human Resources 

Administration (HRA)) ফুড য্া  অিফস 
311 বা  

http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/snap‐
locations.page  

HRA জব েস ােরর সাইটসমূহ 311 বা  

http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job‐
locations.page 

HRA-এর সামিয়কভােব নগদ অথর্ সহায়তা 311 বা  

http://www1.nyc.gov/site/hra/help/cash‐
assistance.page  

িমনেকৗন েস ার ফর কিমউিনিট অয্াকশন পাবিলক েবেনিফট 
সািভর্ েসস (MinKwon Center for Community Action 

Public Benefits Services) 

136‐19 41st Avenue, 3rd Fl. 
Flushing, NY 11355 
(718) 460‐5600 
** সীিমত ভাষাগত সুিবধার জনয্ েসবা 

যুক্তরাে র সামািজক িনরাপত্তা শাসন  
(U.S. Social Security Administration, SSA) 

(800) 772‐1213 

 

কু্ষ  বয্বসা 

িবজেনস আউটিরচ েস ার (Business Outreach Centers) েক ীয় অিফস: নথর্ কিলন 
85 South Oxford Street, 2nd Fl. 
Brooklyn, NY 11217 
(718) 624‐9115  
northbrooklyn@bocnet.org  info@bocnet.org 
 
ংক্স  
866 C Hunts Point Avenue 
Bronx, NY 10474  
(718) 842‐8888  
huntspoint@bocnet.org 
 
চায়নাটাউন/LES 
চায়নাটাউন ময্ানপাওয়ার েজক্ট  
70 Mulberry Street, 3rd Fl. 
New York, NY 10013  
(212) 571‐1692 Chinatown@bocnet.org 
 
কুই   
96‐11 40th Road, Ground Fl. 
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কু্ষ  বয্বসা 

Corona, NY 11368 
(718) 205‐3773 queens@bocnet.org 
 
সাউথ কিলন  
1546 Coney Island Avenue, Suite 2,  
Brooklyn, NY 11230  
(718) 253‐5262 southbrooklyn@bocnet.org 
 
য্ােটন আইলয্া  

ওেয়  াইটন কিমউিনিট েলাকাল েডেভলপেম  
কেপর্ােরশন (West Brighton Community Local 

Development Corporation)  
1207 Castleton Avenue 
Staten Island, NY 10310 
(718) 816‐4775 
 
আপার ময্ানহাটন  
ওয়ািশংটন হাইটস ও ইনউড েডেভলপেম  কেপর্ােরশন  
(Washington Heights and Inwood 
Development Corporation)  
57 Wadsworth Ave. (176th St) 
New York, NY 10033 
(212) 795‐1600 uppermanhattan@bocnet.org 

নতুন “িবজেনস অয্ােমিরকান- াইল” িরিফউিজ 
মাইেক্রাএ ার াইজ েজক্ট 

BOC েনটওয়াকর্  ( ধান অিফস)  
(718) 624‐9115 
 
য্ােটন আইলয্া  BOC  

(718) 624‐9115 
 
সাউথ কিলন BOC (718) 253‐5262 

 
েমট কাউি ল অন িজউইশ েপাভািটর্   
(Met Council on Jewish Poverty)  
(212) 453‐5262 

লা য়ািডর্ য়া ল িবজেনস েডেভলপেম  েস ার  
(LaGuardia Small Business Development Center) 

30‐20 Thomson Ave. Suite B309 
Long Island City, NY 11101  
(718) 482‐5303 বা www.nyssbdc.org  

েমট কাউি ল অন জুিয়শ েপাভািটর্   
(Met Council on Jewish Poverty) 

80 Maiden Lane, 21st Fl. 
New York, NY 10038 
(212) 453‐ 9500 ( শ) 

NYC িবজেনস সলুয্শন ে াগ্রাম  
(NYC Business Solutions Programs) 

311 www.nyc.gov/sbs 

NYC িবজেনস সলুয্শন েস ার (NYC Business Solutions 
Center)‐এর অিফসসমূহ 

ংক্স 
358 East 149th St, Bronx, NY 10455  
(718) 960‐7988 
 
কিলন 
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কু্ষ  বয্বসা 

9 Bond Street, 5th Fl., Brooklyn, NY 11201  
(718) 875‐3400 
 

েলায়ার ময্ানহাটন Seedco ারা পিরচািলত 

79 John Street, New York, NY 10038  
(212) 618‐8914 
 

আপার ময্ানহাটন Seedco  ারা পিরচািলত 

215 W. 125th St, 6th Fl., New York, NY 10027 
(917) 493‐7243 
  
কুই  
168‐25 91st Ave., 2nd Fl., Jamaica, NY 11432 
(718) 577‐2150 ম ল, বৃহ ত ও ক্রবার সকাল 8:30টা-

িবেকল 5:00টা 

NYC িডপাটর্ েম  অব কনজুয্মার অয্ােফয়াসর্  
(NYC Department of Consumer Affairs) 

311 www.nyc.gov/consumer 

NYC িডপাটর্ েম  অব কনজুয্মার অয্ােফয়াসর্ (NYC 
Department of Consumer Affairs)‐এর িসিটবয্াপী 
লাইেসি ং েস ার 

(212) 487‐4436 

NYC কু্ষ  বয্বসা েসবা িবভাগ  
(NYC Department of Small Business Services) 

(800) U‐ASK‐SB বা (800) 827‐5722  

www.nyc.gov/sbs 

ইউ.এস. কু্ষ  বয্বসা শাসন - িনউ ইয়কর্  িডি ক্ট অিফস (US 
Small Business Administration – New York 
District Office) 

26 Federal Plaza, Suite 3100, New York, NY 
10278  
(212) 264‐4354 
https://www.sba.gov/offices/district/ny/new‐
york 

 

টয্াক্স িরটাণর্ 

আনর্ড ইনকাম টয্াক্স েক্রিডট 311 www.nyc.gov/eitc 

NYC িডপাটর্ েম  অব কনজুয্মার অয্ােফয়াসর্  
(NYC Department of Consumer Affairs) 

311 www.nyc.gov/consumer 

অভয্ রীণ রাজ  েসবা করদাতা সহায়তা েক  (Internal Revenue 
Service Taxpayer Assistance Center) 

(800) TAX‐FORM (829‐3676) 

ত  করদাতা শনাক্তকরণ ন র (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN)‐এর জনয্ আেবদন 

www.irs.gov/pub/irs‐pdf/fw7.pdf (ইংেরিজ) 

www.irs.gov/pub/irs‐pdf/fw7sp.pdf ( য্ািনশ) 

আেবদনপ  এই িঠকানায় পাঠান: IRS অি ন সািভর্ স েস ার ITIN 
অপােরশন (IRS Austin Service Center ITIN Operation) 

IRS Austin Service Center ITIN Operation 
P.O. Box 149342 
Austin, TX 78714‐9342 
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েভাটদান ও নাগিরক অংশগ্রহণ 

েময়েরর কিমউিনিট সহায়তা ইউিনট  
(Mayor’s Community Assistance Unit) 

311 

NYC ইেলকশন েবােডর্ র অিফসসমূহ ধান অিফস 
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 
 
অয্াবেসি  বয্ালেটর জনয্ আেবদন: 
www.vote.nyc.ny.us/absentee.html 
  
ময্ানহাটন অিফস 
200 Varick Street, 10th Fl., New York, NY 10014  
(212) 886‐2100 
 
ংক্স অিফস 
1780 Grand Concourse, 5th Fl., Bronx, NY 10457  
(718) 299‐9017 
 
কিলন অিফস 

345 Adams Street, 4th Fl., Brooklyn, NY 11201  
(718) 797‐8800 
 
কুই  অিফস 
126‐06 Queens Blvd., Kew Gardens, NY 11415 
(718) 730‐6730 
 
য্ােটন আইলয্া  অিফস 

1 Edgewater Plaza, 4th Fl., Staten Island, NY 10305  
(718) 876‐0079 

িনউ ইয়কর্  পাবিলক ই াের  িরসাচর্  প (New York Public 

Interest Research Group, NYPIRG) 
(212) 349‐6460 

 

কম েদর অিধকার 

যুক্তরাে র সমকমর্সং ান সুেযােগর কিমশন US Equal 
Employment Opportunity Commission, EEOC) 

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

গালর্স অয্া  এডুেকশন েম িরং সািভর্ েসস (Girls and 
Educational Mentoring Services, “GEMS”) 

(212) 926‐8089 

িলগয্াল এইড েসাসাইিট এম য়েম  ল’ েজক্ট (Legal Aid 
Society Employment Law Project) 

(888) 218‐6974 

িমনেকৗন েস ার ফর কিমউিনিট অয্াকশন-এর কম েদর অিধকার 
সংক্রা  আইিন েসবা (MinKwon Center for Community 

Action Worker’s Rights Legal Services) 

136‐19 41st Ave. 3rd Fl., Flushing, NY 11355  
(718) 460‐5600 
** সীিমত ভাষাগত সুিবধার জনয্ েসবা 
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কম েদর অিধকার 

MFY আইিন েসবা (MFY Legal Services) (212) 417‐3838  
েসামবার ও ম লবার িবেকল 2টা েথেক 5 টার মেধয্ 

NYC মানবািধকার িবষয়ক কিমশন  
(NYC Commission on Human Rights) 

40 Rector Street, 10th Floor 
New York, NY 10006 
(212) 306‐7450 বা 311 

NYC ক ে ালার (212) 669‐3916 

NYC কু্ষ  বয্বসা েসবা িবভাগ  
(NYC Department of Small Business Services) 

311 

NYC ওয়াকর্ েফাসর্ ওয়ান কয্ািরয়ার েস ার  
(NYC Workforce 1 Career Centers) 

ংক্স 
400 East Fordham Road, Bronx, NY 10458 
 
কিলন 

9 Bond St, 5th Fl., Brooklyn, NY 11201 
  
কিলন েস াল লাইে ির 

10 Grand Army Plaza, 2nd Fl., Brooklyn, 
11238 
 

ফার রকওেয় (Far Rockaway) 
1637 Central Avenue, Far Rockaway, NY 
11691 
 
আপার ময্ানহাটন 
215 West 125th St, 6th Fl., New York, NY 
10027 
 
কুই  
168‐25 Jamaica Ave., 2nd Fl., Jamaica, NY 
11432 
 
য্ােটন আইলয্া  

60 Bay Street, Staten Island, NY 10301 
 

িনউ ইয়কর্  কিমিট ফর অকুেপশনাল েসফিট অয্া  েহলথ  
(New York Committee for Occupational Safety and 
Health, NYCOSH) 

(212) 227‐6440  
www.nycosh.org 

িনউ ইয়কর্  কাউি  (ময্ানহাটন) িডি ক্ট অয্াটর্ িনর অিফস, েযৗন 
অপরাধ ইউিনট 

(212) 335‐9373 

িনউ ইয়কর্  ইিমেগ্রশন েকায়ািলশন  
(New York Immigration Coalition) 

(212) 627‐2227 

িনউ ইয়কর্  ে ট অয্াটিনর্ েজনােরেলর অিফস-এর ম িবভাগ  
(New York State Attorney General’s Office Labor 
Division) 

(212) 416‐8700 

িনউ ইয়কর্  ে ট ম িবভােগর অিভবাসী কম েদর অিধকার সংক্রা  (877) 466‐9757 
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কম েদর অিধকার 

বুয্েরা (New York State Department of Labor Bureau 

of Immigrant Workers’ Rights) 

িনউ ইয়কর্  ে ট ম িবভােগর সরকাির কাজ সংক্রা  বুয্েরা (New 

York State Department of Labor Bureau of Public 
Works) 

(212) 775‐3568 

িনউ ইয়কর্  ে ট মানবািধকার িবভাগ  
(New York State Division of Human Rights) 

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

িনউ ইয়কর্  ে ট ম িবভােগর েমর মানদ  সংক্রা  িবভাগ  
(New York State Department of Labor Division of 
Labor Standards) 

75 Varick Street, New York, NY 10013  
(212) 775‐3880 

িনউ ইয়কর্  ে ট ম িবভােগর েবকার  িবমা সংক্রা  িবভাগ  
(New York State Department of Labor 
Unemployment Insurance Division) 

েফােন বা িনেচর ওেয়ব িঠকানার মাধয্েম ফাইল ক ন  

(888) 209‐8124 
http://www.labor.ny.gov/unemploymentassi
stance.shtm  

জাতীয় মানব পাচার সং ান েক  (National Human 

Trafficking Resource Center) 
(888) 373‐7888 

যুক্তরাে র ম িবভােগর OSHA আ িলক অিফস  
(US Department of Labor OSHA Regional Office) 

201 Varick Street, Room 670 
New York, NY 10014 
(212) 337‐2378 বা (800) 321‐6742 (জ ির 
হটলাইন) 

যুক্তরাে র ম িবভােগর OSHA ময্ানহাটন অিফস  
(US Department of Labor OSHA Manhattan Office) 

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

যুক্তরাে র ম িডপাটর্ েমে র েবতন ও ঘ া িবভাগ  
(US Department of Labor, Wage & Hour Division) 

িনউ ইয়কর্  িসিট িডি ক্ট অিফস  
26 Federal Plaza, Rm 3700, New York, NY 10278  
(212) 264‐8185 বা (866) 487‐9243 
 
কিলন এিরয়া অিফস 

2 Metro Tech Center, 7th Fl., 100 Myrtle Ave 
Brooklyn, NY 11201 

কম েদর ক্ষিতপূরণ েবাডর্  (Workers’ Compensation Board) (800) 877‐1373 
 
কিলন 

111 Livingston St., 22nd Fl., Brooklyn, NY 
11201 
 
ংক্স/ময্ানহাটন 
215 W. 125th St., New York, NY 10027 
 
কুই  168‐46 91st Avenue, Jamaica, NY 

11432  
 
য্ােটন আইলয্া  

60 Bay Street, Staten Island, NY 10301 
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িনউ ইয়কর্  িসিট ক ে ালার 

ট এম. ি ার 
	

Municipal	Building			•			1	Centre	Street,	5th	Floor			•			New	York,	NY	10007	
েফান	(212)	669‐3500			•			ফয্াক্স	(212)	669‐8878				

www.comptroller.nyc.gov	

 


