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এম�য়েম� অথরাইেজশন �া� আ�েয়র আেবদনকারী যােদর 
েসফিট েনট অয্ািস�য্া� (Safety Net Assistance, SNA) 

অ�ীকার করা হেয়েছ তােদর সং�া� ��ািবত �াস অয্াকশন 
েসেটলেম�-এর সূচনা  

(Bengali)    
 

ে��াপট  

এিট পাবিলক অয্ািস�য্া� (Public Assistance, PA) স�িকর্ ত একিট গর�পণূর্ িৱ�ি�! অনু�হ কের এিট মেনােযাগ 
িদেয় পড়েবন যিদ:  

• আপিন বতর্ মােন অথবা অতীেত এম�য়েম� অথরাইেজশন �া� একজন  আ�েয়র আেবদনকারী হেয় থােকন, এবং  
• আপিন 7 আগ�  2014, বা  তার পের SNA-র জনয্  আেবদন কেরেছন এবং / অথবা েসিট আপনার ইিমে�শন ে�টােসর 

জনয্ অ�ীকার করা হেয়েছ, যা হল একিট িপ এ ফমর্।  
 
21 নেভ�র 2017-এ এম�য়েম� অথরাইেজশন �া� আ�েয়র আেবদনকারীরা SNA েপেত পােরন যিদ তারা অনয্ �েয়াজনগিল 
পূরণ কেরন। যিদ আপিন ইিতমেধয্ই একজন িপ এ �াহক না হন, আপিন িপ এ �হণ করেত পােরন যিদ আপিন সকল েযাগয্তার 
�েয়াজন পণূর্ কেরন। যিদ আপিন িনউ ইয়কর্  শহের বসবাস কেরন, আপিন অনলাইন এই িল�িটেত আেবদন করেত পােরন: 
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/, অথবা যিদ আপিন িনউ ইয়কর্  ে�েটর অনয্ েকাথাও বসবাস কেরন, আপিন এইখােন 
আেবদন করেত পােরন: www.myBenefits.ny.gov। যিদ আপিন “New York State Application for Certain Benefits and Services,” 
এর একিট কাগেজর কিপ পূরণ করেত েবিশ পছ� কেরন, আপিন েসিট েপেত আপনার �ানীয় েসাশাল সািভর্ েসস কাযর্ালেয়র সে� 
েযাগােযাগ করেত পােরন।  

 
েকালাজ বনাম রবাটর্ স (Index No. 452243/2017, িনউ ইয়কর্  কাউি�) �াস অয্াকশন ল সুেট ��ািবত েসেটলেম� আপনার 
আইিন অিধকারেক �ভািবত করেত পাের। বাদীপ� দািব কেরন েয এম�য়েম� অথরাইেজশন �া� আ�েয়র আেবদনকারীেদর 
SNA অনুপযু�ভােব অ�ীকার করা হেয়েছ। বাদীপে�র আইনজীিবরা এবং িনউ ইয়কর্  ে�ট অিফস অফ েটে�ারাির অয্া� 
িডেসিবিলিট অয্ািস�য্া� (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) একিট েসেটলেম� অফ িদ �াস অয্াকশেন 
স�ত হেয়েছন, েযিট আদালত �ারা অনুেমািদত হেত হেব। এই েসেটলেম�-এর অ�গর্ত, িনিদর্� বয্ি�রা যােদর এম�য়েম� 
অথরাইেজশন �া� আ�েয়র আেবদনকারী থাকার সমেয় ইিমে�শন ে�টােসর জনয্ SNA অ�ীকার করা হেয়েছ তারা একিট 
এককালীন টাইম েবেনিফট েপেম� (েপেম�)পােবন। এই সুচনািট ��ািবত েসেটলেম�-এর শতর্ াবলী এবং স�াবয্ �াস েম�ার 
িহেসেব আপনার অিধকার �দান কের।  

 

��ািবত েসেটলেম�িট কী ? 

আপিন স�ূণর্ ��ািবত েসেটলেম�িট িনউ ইয়কর্  িলগয্াল অয্ািস�য্া� �প (New York Legal Assistance Group, NYLAG): এর 
ওেয়বসাইেট েদখেত পােবন: https://www.nylag.org. বাদীপে�র �িতিনিধ� করেত আদালত NYLAG েথেক আইনজীিবেদর িনযু� 
কেরেছ। NYLAG একিট নন �িফট িলগাল সািভর্ েসস সং�া।  

 
বাদীেদর আইনজীিবরা িব�াস কের েয ��ািবত েসেটলেম�িট নয্াযয্ এবং �াস েম�ারেদর সবর্ািধক �ােথর্র পে�। তারা এও 
িব�াস কের েয আদালেত মামলা চালােত েগেল দীঘর্ সময় লাগেব এবং েসিটর ফলও উত্তম না হেত পাের।  

 
েসেটলেম�িটেত কােদর অ�ভুর্ � করা হেয়েছ এবং তারা কী সুিবেধ েপেত পােরন ? 

 
�প এক: এম�য়েম� অথরাইেজশন �া� আ�েয়র আেবদনকারীরা যারা 7 আগ�  2014 েথ েক  21 নেভ�র 2017 র মেধয্ 
িনউ ইয়কর্  ে�েট এস এন এ-র জনয্ আেবদন কেরেছন এবং েসিট তােদর ইিমে�শন ে�টােসর জনয্ অ�ীকার করা হেয়েছ, 
যিদ এই �াস েম�াররা েসেটলেম� চুি�িট বলবৎ হওয়ার 240 িদন পযর্� িপ এ পান, তাহেল তারা একিট এককালীন েপেম� 
পােবন। এই েপেম�িট তােদর আেবদন করবার সময় এবং 21 নেভ�র 2017-র মেধয্ �িত মােস 45 ডলার হেব (িক�া এর 
আেগ যিদ �াস েম�ার ইিতমেধয্ই এর আেগ িপ এ েপেত আর� কেরেছন িক�া তা অনুেমাদন করা হেয়িছল)। 
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�প দইু: এম�য়েম� অথরাইেজশন �া� আ�েয়র আেবদনকারীরা যারা একিট বতর্ মান মামলায় যু� হেত 
আেবদন কেরেছন এবং 7 আগ�  2014 েথ েক  5 জানয়ুারী, 2018-র মেধয্ িনউ ইয়কর্  ে�েট তােদর এসএনএ-র আেবদন 
ইিমে�শন ে�টােসর জনয্ অ�ীকার করা হেয়েছ: 
যিদ এই �াস েম�াররা েসেটলেম� চুি�িট বলবৎ হওয়ার 300 িদন পযর্� িপ এ পান, তাহেল তারা �েতয্েক একিট এককালীন 
েপেম� পােবন। এই েপেম�িট তােদর আেবদন নাকচ হায়ার দ ুমাস আেগ েথেক 21 নেভ�র 2017-র মেধয্ �িত মােস 45 ডলার 
হেব (িক�া এর আেগ যিদ �াস েম�ার ইিতমেধয্ই এর আেগ িপ এ েপেত আর� কেরেছন িক�া তা অনুেমাদন করা হেয়িছল)। 

 
�প এক বা দইুেয়র �াস েম�ারেদর জনয্, েপেম�িট �াস েম�ােরর িপ এ েকেসর জনয্ কমন েবিনিফট আইেডি�িফেকশন 
কােডর্  (Common Benefit Identification Card, CBIC) পাঠােনা হেব অথবা িকছু ে�ে� েচেক পাঠােনা হেব। েপেম�িট ইস ুহওয়ার 
পর �াস েম�ােরর বাস�ােন একিট সূচনা পাঠােনা হেব।  

 
�প িতন: এম�য়েম� অথরাইেজশন �া� আ�েয়র আেবদনকারীরা যারা 22 নেভ�র 2017 বা  তার পর  িনউ ইয়কর্  
ে�েট এস এন এ-র জনয্ আেবদন কেরেছন এবং েসিট তােদর ইিমে�শন ে�টােসর জনয্ অ�ীকার করা হেয়েছ, 
এই ে�ণী ভু�রা উে�িখত এককালীন েপেম� পােবন না, তেব তারা িপ এর জনয্ তােদর েযাগয্তা পুনমূর্লয্ায়ন করােত পােরন, 
এবং এই সুিবেধর জনয্ েযাগয্তা েপেত পােরন। যিদ আপিন মেন কেরন আপিন এই ে�ণীেত আেছন, অনু�হ কের অিবলে� 
NYLAG-এর সে� েযাগােযাগ করন: (929) 356-9584-এ বা ই েমেল: colajclass@nylag.org. 

 
আমােক কী করেত হেব?  

যিদ আপিন মেন কেরন আপিন �প এক বা �প দইুেয় আেছন,  
• এবং আপিন িপ এ পাে�ন, এবং ভিবষয্েতও তা েপেয় যােবন OTDA এবং NYLAG �ারা �ীকৃত তািরেখ, তাহেল আপনােক আর 

িকছু করেত হেব না। যিদ আদালত েসেটলেম�িট অনুেমাদন কের, আপিন এর জনয্ েযাগয্ হেল, আপিন আপনার এককালীন 
েপেম�িট �াভািবকভােবই পােবন; অথবা  

• যিদ আপিন িপ এ না পান, আপনােক িপ এর জনয্ আেবদন করেত হেব, এবং সকল েযাগয্তার �েয়াজনগিল পূরণ করেত হেব। 
এবং যিদ আপিন আেবদন কেরন এবং িপ এ পান এবং OTDA এবং NYLAG �ারা �ীকৃত তািরেখ ভিবষয্েতও তা েপেয় যােবন, 
তাহেল আপিন এককালীন েপেম� েপেত েযাগয্ হেত পােরন।  

 
যিদ আপিন মেন কেরন আপিন �প িতেন রেয়েছন, অনু�হ কের আরও িবশেদ জানেত NYLAG-এর সােথ েযাগােযাগ 
করন: (929) 356-9584 অথবা ই েমল করন : colajclass@nylag.org. 

 

আিম িক েসেটলেম�িটেত আপিত্ত জানােত পাির?  

�াস েম�ারেদর আদালতেক জানাবার অিধকার আেছ যিদ তারা মেন কেরন েয ��ািবত েসেটলেম�িট অনাযয্, 
অেযৗি�ক, িক�া অপযর্া�। 

 
একিট শনািন চলবার সময় �াস েম�াররা িলিখতভােব অথবা েফান কের আপিত্ত জানােত পােরন। আদালত মাচর্  24, 2021এ 
সকাল 10:00-েত শনািন করেব। �াস েম�াররা শনািনেত অংশ�হণ করেত পােরন এখােন কল কের: (347) 378-4143 ন�রিট কল 
কের, �াস েম�ারেদর একিট কনফাের� আই িড িদেত হেব। কনফাের� আই িড হল 174 648 932# 

 
�াস েম�াররা যােদর আইনজীবী রেয়েছ তারা েসেটলেম�িটর �িত তােদর আপিত্ত িলিখতভােব িনউ ইয়কর্  ে�ট েকাটর্ স 
ইেল�িনক ফাইিলং ে�া�াম এবং েকাটর্  এটিনর্ অয্াটিনর্ েজােলাটািরেয়াভােক ই-েমেলর মাধয্েম vzolotar@nycourts.gov এ 
জানােত পােরন।  

 

�াস েম�ার যােদর আইনজীবী েনই এবং যারা আপিত্ত জানােত চান তারা NYLAG েক কল বা ইেমল করেত পােরন: (929) 356-9584 
অথবা colajclass@nylag.org. যিদ আপিন আপিত্ত জানান, তাহেল NYLAG আপনার �িতিনিধ� করেত পারেব না, তেব NYLAG 
েকােটর্  আপনার আপিত্ত েপশ করেব। 

 
আমার �� থাকেল কী করব? 

আপনার �� িনেয় আপিন NYLAG এটিনর্েদর েযাগােযাগ করেত পােরন (929) 356-9584 অথবা ই-েমেল colajclass@nylag.org. 
আপনােক আপনার �� িনেয় NYLAG-এর উিকলেদর সে� কথা বলেত েকােনা মূলয্ িদেত হেব না।  
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	সেটেলমেন্টটিতে কাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তারা কী সুবিধে পেতে পারেন ?
	গ্রুপ দুই: এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন প্রাপ্ত আশ্রয়ের আবেদনকারীরা যারা একটি বর্তমান মামলায় যুক্ত হতে আবেদন করেছেন এবং 7 আগস্ট 2014 থেকে 5 জানুয়ারী, 2018-র মধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেটে তাদের এসএনএ-র আবেদন ইমিগ্রেশন স্টেটাসের জন্য অস্বীকার করা হয়েছে:
	গ্রুপ দুই: এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন প্রাপ্ত আশ্রয়ের আবেদনকারীরা যারা একটি বর্তমান মামলায় যুক্ত হতে আবেদন করেছেন এবং 7 আগস্ট 2014 থেকে 5 জানুয়ারী, 2018-র মধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেটে তাদের এসএনএ-র আবেদন ইমিগ্রেশন স্টেটাসের জন্য অস্বীকার করা হয়েছে:
	গ্রুপ তিন: এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন প্রাপ্ত আশ্রয়ের আবেদনকারীরা যারা 22 নভেম্বর 2017 বা তার পর  নিউ ইয়র্ক স্টেটে এস এন এ-র জন্য আবেদন করেছেন এবং সেটি তাদের ইমিগ্রেশন স্টেটাসের জন্য অস্বীকার করা হয়েছে,
	গ্রুপ তিন: এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন প্রাপ্ত আশ্রয়ের আবেদনকারীরা যারা 22 নভেম্বর 2017 বা তার পর  নিউ ইয়র্ক স্টেটে এস এন এ-র জন্য আবেদন করেছেন এবং সেটি তাদের ইমিগ্রেশন স্টেটাসের জন্য অস্বীকার করা হয়েছে,

	আমাকে কী করতে হবে?
	আমি কি সেটেলমেন্টটিতে আপত্তি জানাতে পারি?
	আমার প্রশ্ন থাকলে কী করব?

