
আপনার কাছে বিকল্প রছেছে।  
বিটি আপনাছক িহােতা করছত পাছর।
বিস্াবরত জানার জন্য উছ্াবিক দিখুন।

আপবন বক ট্যাবসি ও 
বিমবুজন কবমশছনর 
(Taxi & Limousine 
Commission, 
TLC) ড্াইভার?

আপনার 
বিি বিছত কী 
িমি্যা হছছে ?

মানবিক চাপ 
দিাধ করছেন?
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একা িড়ছিন না। NYC Well মানবিক চাপ,  
অিিাি এিং উছবেছের মছতা িমি্যা দশানার ও 
িাহায্য করার জন্য রছেছে।
NYC Well পরামর্শদাতারা দদন বা রাদরি যে য�ানও সময় সহায়তার জন্য রয়য়য়েন।  
�য়ের জন্য অর্শ োয়ে না ও যোপন রাখা হয় এবং 200 এরও যবদর ভাষায় সহায়তা উপেভ্য।

আপবন বনছজর িা আপনার বরিেজনছির জন্য দযাোছযাে করছত পাছরন:

1-888-NYC WELL এ য�ান �রুন  |  WELL দেয়খ 65173 এ যেক্সে পাঠান  |  nyc.gov/nycwell এ চ্যাে �রুন

NYC আব থ্িক ক্ষমতােন দকছ্রে বিনামছূি্য  
আব থ্িক পরামশথি পান।
অর্শ দনয়য় মানদস� চাপ হয়ছে? আপনার ঋয়ের যবাঝা আর োনয়ত পারয়েন না বা পুনঃঅর্শায়য়নর উপায় চান?  
যদউদেয়া হয়য় যেয়েন? য�ায়না যপরাদার আদর্শ� পরামর্শদাতার সয়গে ব্যদতিেতভায়ব যদখা �রুন এর জন্য:

•	 আপনার যরেদিে, ঋে, দবে এবং অন্যান্য ঋে পে্শায়োচনা �রা
•	 আপনার ব্যবসার খরচ �ীভায়ব পৃর� রাখা োয় তা যবাঝা
•	 আপনার যরেদিে য্ার উন্নত �রা

•	 আপনার দব�ল্পসমহূ বঝুয়ত আপনায়� সাহাে্য �রা এবং আদর্শ� 
েয়ষ্্য যপৌঁোয়ত আপনায়� সহায়তা �রা

আদর্শ� পরামর্শ দসটির সব্শরি দবদভন্ন জায়োয় দবনাময়ূে্য ও যোপনীয়ভায়ব এ�াদি� ভাষায় উপেভ্য।

আজই অ্যাপছেন্টছমন্ট করুন:

NYC আদর্শ� ষ্মতায়ন য�ন্দ্রগুয়ো ঋে প্রদান �য়র না বা পুনঃঅর্শায়য়নর জন্য অর্শ প্রদান �য়র না।

ActionNYC আপনার কবমউবনটিছত আপনার  
ভাষাে বনরাপি, বিনামছূি্য অবভিািন আইবন  
ব্রিবনং রিিান কছর।
দবদভন্ন মামোর জন্য অদভজ্ঞতাসম্পন্ন য�ায়না আইনজীবী বা স্ী�ৃত প্রদতদনদির যরয়� দবনাময়ূে্য আইদন সাহাে্য পান:

•	 নােদর�ত্ব
•	 গ্ীন �াি্শ  আয়বদন ও নবী�রে
•	 যি�াি্শ  অ্যা�রন �র চাইল্ডহুি অ্যারাইভাে (DACA)

•	 সামদয়� সুরদষ্ত দথিদত (Temporary Protected 
Status, TPS) এবং আরও অয়ন� দ�েু!

ActionNYC অবথিানগুদে দসটির সব্শরি দনব্শাদচত �দমউদনটি-দভদতি� সংথিা, ্ুে এবং স্াথি্যয়সবা য�য়ন্দ্র রয়য়য়ে।

আছরা জাননু:

1-800-354-0365 নম্বয়র য�ান �রুন
(যসামবার–শুরেবার, স�াে 9ো– সন্্যা 6ো) 

311 নম্বয়র য�ান �য়র  
“ActionNYC” বেনু

nyc.gov/actionnyc  
এ োন

311 নম্বয়র য�ান �য়র “আদর্শ� ষ্মতায়ন য�ন্দ্র 
(Financial Empowerment Center)” বেনু

nyc.gov/dca  
এ োন

TalkMoney দেয়খ 42033 এ যেক্সে পাঠান *
*যময়সজ এবং যিো চাজ্শ  প্রয়োজ্য হয়ত পায়র।  
আপনার পদরয়ষবা প্রদান�ারীর সয়গে �রা বেনু।
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