
 
 

 
ডাকা, বা েডফাডর্  aয্াকশন ফর চাil ড aয্ারাiভালস, হেলা 2012 সােলর eকিট েফডােরল aিভবাসন কমর্সূিচ যা al 

বয়েস যুkরাে  আগত কাগজহীন aিভবাসীেদর সাহাযয্ কের। ডাকা কাগজহীন েযাগয্ aিভবাসীেদর িডেপােটর্ শন েথেক 

সামিয়ক সুরkা o কােজর aনুমিত েদয়।     
 
ডাকা লাভকারী, বা “ি মাররা,” েসাশয্াল িসিকuিরিট কাডর্  পায় eবং িনu iয়কর্  েsেট েমিডেকiডসহ aনয্ানয্ সুিবধা o েসবার 

সােথ যুk হয়, যা তােদর িনেজেদর o পিরবােরর ভরণেপাষেণ সহায়তা করেত পাের।   

 

5 েসেpmর 2017 নাগাদ েফডােরল সরকার নতুন ডাকা aয্ািpেকশন gহণ বn করেছ।   
 

নতুন ডাকা aয্ািpেকশন, েয িল 5 েসেpmর 2017-eর আেগ gহণ করা হেয়িছল েস িলর িবষেয় িবচািরক িসdাn হেব।   
েযসব বয্িkর ডাকা েময়াদ 5 মাচর্  2018e বা তার আেগ েশষ হেয় যােব তারা দiু বছর েময়ািদ নবায়ন (েরেনoয়াল)পােবন 

যিদ েফডােরল সরকার তােদর নবায়েনর (েরেনoয়ােলর)আেবদন 5 aেkাবর 2017eর  মেধয্ gহণ কের থােক।  যােদর ডাকা 
েময়াদ 6 মাচর্  2018e বা তার পের েশষ হেব তােদর ডাকা নবায়েনর আেবদন pদান হেব না।    
 

সমs বতর্ মান DACA sয্াটােসর মােয়েদর তািরখ পযর্n ৈবধ থাকেব। eছাড়া, েফডােরল সরকার 5 েসেpmর 2017 

েথেক েকানo ডাকা লাভকারীর aয্াডভাn পয্ােরােলর আেবদন gহণ করেব না।   
 

 

আপনার কােজর aনুমিতপt েময়াদ েশষ হoয়া পযর্n ৈবধ, যিদ আলাদাভােব েসিট বািতল বা pতয্াহার না কের েনoয়া হয়।   

 
েফডােরল সরকার িনি ত কেরেছ েয ডাকা aনুেরােধ pদt তথয্ aিভবাসন আ্iনpেয়াগকারী সংsা িলেক েযেচ পেড় েদoয়া 
হেব না।   তেব, বরাবেরর মতi, তথয্ aিভবাসন আ্iনpেয়াগকারী সংsা িলেক aবিহত করা হেত পাের যিদ জনিনরাপtার 

জনয্ মিক, aপরাধমূলক কমর্কা  বা জািলয়ািতর িবষয় জিড়ত থােক।  
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DEFERRED ACTION FOR 
CHILDHOOD ARRIVALS (DACA) 

তথয্ পt েসেpmর 2017 

েডফাডর্  aয্াকশন ফর চাil ড aয্ারাiভালস (DACA)  কমর্সিূচ কী? 

েpিসেডn াm েঘাষণা কেরেছন েয ডাকা কমর্সিূচর aবসান ঘটেছ।   eর aথর্ কী? 

আমার ডাকা o oয়াকর্  পারিমট আেছ। আমার কােজর aনমুিতপt িক eখনo ৈবধ? 

Mayor’s Office 
of Immigrant 
Affairs  

আমার ডাকা আেছ। েফডােরল সরকার িক eখন আমােক িডেপাটর্  করার জনয্ আমার তথয্ বয্বহার করেব?  



 

NYS াiভাসর্ লাiেসn o শনাkকরণ কাগজ েময়াদ েশষ হoয়ার তািরখ (“েটেmারাির িভিজটর” েময়ােদর তািরখ নয়)  

aবিধ ৈবধ থােক।  তেব, িনu েsেটর আiন o pিবধান aনসুাের আপিন আপনার াiভাসর্ লাiেসn বা aপর িডeমিভ 

শনাkকরণ কাগজ নবায়ন করেত পারেবন না যিদ আপনার নবায়েনর আেবদেনর সমেয় আপনার “েটেmারাির িভিজটর” 

সুিবধা (েযমন ডাকা, েটেmারাির েpােটেkড sয্াটাস, aনয্ানয্ aিভবাসেনর sয্াটাস) ৈবধ না থােক।    
 

িনu iয়কর্  িসিটর বািসnারা যােদর আiিড কােডর্ র দরকার তারা িবনামূেলয্ IDNYC কােডর্ র জনয্ আেবদন করেত পােরন, 

তােদর aিভবাসনগত aবsা েকােনা বয্াপার না।  IDNYC আপনােক গািড়চালনার লাiেসn েদয় না, তেব eিট িসিট সরকােরর 

সবর্t আরo aেনক পিরিsিতেত gহণেযাগয্ পিরচয়পt বেল sীকৃত। aয্াপেয়nেমেnর জনয্ 311 নmের কল কের “IDNYC” 

বলুন aথবা nyc.gov/IDNYC -e যান।  

 

আপনার বতর্ মান sাsয্ িবমা কভােরজ eখনi ডাকার িসdােnর dারা pভািবত হেব না।  
যিদ ডাকার মাধয্েম আপনার কােজর aনেুমাদন থােক তাহেল িনেয়াগকতর্ া আপনােক o আপনার uপর িনভর্ রশীলেদরেক sাsয্ 
কভােরজ বা aনয্ানয্ সুিবধা pদান করেত পাের। যিদ আপনার ডাকার েময়াদ utীণর্ হেয় যায় eবং আপিন আপনার কােজর 

aনুেমাদন হারান তাহেল আপনার িনেয়াগকতর্ ার েথেক আপিন েয sাsয্ কভােরজ বা aনয্ানয্ সুিবধা েপেতন তা ঝঁুিকর মুেখ 

পড়েত পাের। 
যিদ আপিন eকজন pাপক হন eবং আপনার েমিডেকiড কভােরজ থােক তাহেল আপনার পুননর্িবকরেণর িদেন আপনার ডাকা 
িsিত সিkয় থাকেল eবং েpাgােমর েযাগয্তা পূরণ করেল আপিন 12 মােসর জনয্ আপনার কভােরজ পুননর্িবকরণ করেত 

পারেবন। েবিশরভাগ েkেti আপিন েমিডেকiেডর েময়াদ েশেষর আেগ পুননর্িবকরেণর জনয্ আেগ আেবদন করেত পােরন। 
ডাকা িsিতর েময়াদ েশষ eমন ডাকা pাপকেদর িনuiয়কর্  েsট েমিডেকiড কভােরজ pদান করেব িকনা তা eখনo s  নয়। 

ডাকা সিুবধােভাগীেদর জনয্ সাহাযয্ ডাকা রkায় পদেkপ িনন 

 ActionNYC eমন eকিট কমর্সূিচ যা আপনার 

কমুয্িনিটেত eবং আপনার ভাষায়  ি -েত, িনরাপদ 

iিমেgশন িবষয়ক আiিন সাহাযয্ pদান কের। 
েসামবার- kবার সকাল 9-টা েথেক সnয্া 6-টার 

েভতের 1-800-354-0365 বা 311 নmের কল কের 

বলুন "ActionNYC।”
 eনoয়াiিস oেয়ল eকিট ি  eবং েগাপনীয় 

সংেযাগ যা েযেকান সমেয় 200িট aিধক ভাষায় 

মানিসক sাsয্ পিরেষবা  pদান কের। 1-888-

NYC-Well-e েফান, 65173 নmের WELL েটkট 

ক ন,  aথবা  www.nyc.gov/nycwell সাiেট 

যান। 
 

 আরo জানেত nyc.gov/DACA সাiেট যান।  
 ডাকা িবষেয় আপনার কথা নেত আপনার 

িনবর্ািচত কমর্কতর্ ােক কল ক ন।  
 ডাকা রkায় আসn টাuন হল, কমর্শালা িলেত 

সাহাযয্ করেত েময়েরর aিফেস ভলানিটয়ার 

েহান। েদখুন nyc.gov/MOIAVolunteer 

aথবা iেমiল ক ন MOIA-

Volunteers@cityhall.nyc.gov।
 আপনার aিধকােরর েফারাম Imেকর্  জানেত 

েময়েরর aিফস aভ iিমেgশন aয্ােফয়াসর্েক 

আপনার কমুয্িনিটেত আমntণ ক ন।  িনয়িমত 

কােজর সমেয় nyc.gov/InviteMOIA সাiেট 

যান aথবা (212) 788-7654 নmের কল 

ক ন। 
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আিম eকজন ডাকা সিুবধােভাগী।  আমার NYS াiভাসর্ লাiেসn কী হেব? আিম যিদ আমার ডাকা সিুবধা 
হারাi, তাহেল িক আিম েকানo শনাkকরণ কাগজ েপেত পাির?    

আমার ডাকা আেছ। আিম িক আমার sাsয্ িবমা কভােরজ হারান? 

Mayor’s Office 
of Immigrant 
Affairs  


