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প্রিয় প্িউ ইয়র্ক বাসী,

এটি প্বশ্বের সব চেশ্য় মহাি শহর রারণ এই স্াি সবার জি্য| প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর এর রিগাঢ় ঐপ্িহ্য আশ্ে সমস্ত 
পশ্াদপশ্ের, সমস্ত প্ববোশ্সর, এবং সমস্ত জাপ্ির মািষুশ্র সাগ্রশ্হ গ্রহণ ররার| আমাশ্দর অর্কিীপ্িশ্ি এবং আমাশ্দর সমদৃ্ধ 
সাংসৃ্প্ির ঐপ্িশ্হ্য অপ্িবাসীরা রিেুর অবদাি রাশ্েি| আপিাশ্দর চময়র প্হশ্সশ্ব, আপ্ম আমাশ্দর মাি এবং আমাশ্দর 
মািষুশ্দর জি্য লড়াই ররশ্ি দায়বদ্ধ| 

সম্প্রপ্ি আগি অপ্িবাসীশ্দর জি্য পপ্রশ্ষবার সংস্াি ও চরফাশ্রল গাইড (Services for Recently Arrived 
Immigrants, Resource and Referral Guide) সাম্প্রপ্িরিম সংস্রণ এরটি শপ্তিশালী সংস্াি| এটি আপিাশ্র 
সহায়িা ররশ্ব চসই ির্য বার ররশ্ি যা আপিার রিশ্য়াজি এোশ্ি উন্নপ্ি ররার জি্য| প্িউ ইয়শ্র্ক র প্বশাল পপ্রশ্ষবার 
সম্াশ্রর মধ্য প্দশ্য় প্িশ্জশ্র পপ্রোলিা ররা িীপ্িরিদ হশ্ি পাশ্র| এই গাইডটি আপিাশ্র সাহায্য ররশ্ব আপিার 
রিশ্য়াজিীয় ির্য বার ররশ্ি এবং এটি বহু িাষায় অিবুাদ ররা হশ্য়শ্ে| 

প্িউইয়র্ক  এই প্বশ্বের এর বাপ্িঘশ্রর মি, রারণ আমাশ্দর এই শহর অপ্িবাসীশ্দর শহর| আমরা সব সময় আমাশ্দর 
অপ্িবাসী এবং উদ্াস্তু পড়প্শশ্দর পাশ্শ দাঁড়াশ্বা| চরউ িা পপ্রবি্ক ি ররশ্ি পারশ্ব িা| আপপ্ি এোশ্ি 100 বের আশ্গ 
চপৌঁশ্ে রাশ্রি বা 100 প্দি আশ্গ এশ্স রাশ্রি - আপপ্ি এরজি প্িউ ইয়র্ক বাসী| এরসাশ্র আমরা #AlwaysNYC|

প্বিীি,

প্বল প্ড ব্াপ্সও 
চময়র



প্রিয় প্িউ ইয়র্ক বাসী,

সম্প্রপ্ি আগি অপ্িবাসীশ্দর জি্য পপ্রশ্ষবার সংস্াি ও চরফাশ্রল গাইড (Services for Recently Arrived 
Immigrants, Resource and Referral Guide) এর িৃিীয় সংস্রণ গ্রহণ ররার জি্য ধি্যবাদ। এই গাইডটি হশ্লা 
পাঁেটি বশ্রার প্িউ ইয়র্ক  প্সটির অপ্িবাসী রপ্মউপ্িটি সমশূ্হর রাশ্ে উপলি্য সংস্াি এবং প্সটি ও রপ্মউপ্িটি পপ্রশ্ষবার 
এরটি ওয়াি-স্টপ প্ডশ্রক্টপ্র।

প্িউ ইয়র্ক  প্সটি হশ্লা অপ্িবাসীশ্দর জি্য েূড়ান্ত শহর — এর জি্য আমরা গপ্ব্কি এবং রিপ্িপ্দি আমরা আরও িাশ্লা ও 
প্িরাপদ িপ্বষ্যি গশ্ড় চিালার রিপ্িশ্রুপ্ি প্িই, এই িপ্বষ্যি হশ্ব আমাশ্দর শহশ্র আসা অপ্িবাসী প্িউ ইয়র্ক বাসীশ্দর 
রিশ্য়াজিীয়িা চষেশ্রে রিপ্িপ্রিয়াশীল, িা িারা চয প্জপ চরাশ্ডর এলারায় রাকুি িা চরি বা আমাশ্দর এই মহাি শহশ্র 
যেিই চযাগ প্দশ্য় রাকুর িা চরি।

প্শষো পপ্রশ্ষবা চরশ্র স্াস্্য চসবা, প্ববেস্ত আইপ্ি পপ্রশ্ষবা পয্কন্ত, এই গাইশ্ড আপিার এবং আপিার পপ্রবাশ্রর রাশ্ে 
উপলি্য পপ্রশ্ষবার উশ্লেে রশ্য়শ্ে এবং আরও গুরুত্বপূণ্ক হশ্লা — চসগুশ্লা রীিাশ্ব ব্যবহার ররশ্ি হয় িা সম্পপ্র্ক ি ির্যও 
রশ্য়শ্ে। 

আমরা এই গাইডটি প্বিরণ ররপ্ে ইংশ্রপ্জ োড়া আশ্রা 10টি প্িন্ন িাষায় যাশ্ি গাইড পাওয়ার পর িাষাগি রারশ্ণ 
রিশ্য়াজিীয় ির্য পাওয়া প্িশ্য় চরািও সমস্যা িা হয়।

চময়র de Blasio চিিৃত্ব, চময়শ্রর অপ্িবাসি প্বষয়র দপ্তর (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA) 
পপ্রশ্ষবা এবং সুশ্যাশ্গর ব্যবহার সম্প্রসারণ সহ আপ্র্কর, চপৌর এবং অপ্িবাসী প্িউ ইয়র্ক বাসীশ্দর সামাপ্জর এরপ্রেররশ্ণর 
মাধ্যশ্ম প্িউ ইয়র্ক  প্সটির অপ্িবাসী রপ্মউপ্িটি সমশূ্হর রল্যাশ্ণর জি্য রাজ রশ্রশ্ে।

যেি আমরা অপ্িবাসী রপ্মউপ্িটি সমশূ্হর জি্য রাজ রপ্র, আমাশ্দর সমগ্র প্সটি আরও উন্নি হয়। চময়শ্রর অপ্িবাসি 
প্বষয়র দপ্তর সাগ্রশ্হ সমস্ত অপ্িবাসী প্িউ ইয়র্ক বাসীশ্দর বি্ক মাশ্ি এবং িপ্বষ্যশ্ি সহায়িা ররার জি্য রিস্তুি।

প্বিীি,

প্বট্া চমাস্তাপ্ফ (Bitta Mostofi)
রপ্মশিার
NYC চময়শ্রর অপ্িবাসি প্বষয়র দপ্তর (NYC Mayor’s Office of Immigrant Affairs)
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অভিবাসী ভিউ ইয়র্ক দের জি্য 
সংস্াি ভিদে্ক ভিরা
নিউ ইয়র্ক  নিটি অনিবািি নথিনি নিনব্কশেশে িার িব বানিন্াশর িহায়িা 
রশর। এর ফ�াশিই বা এর নলিশরই ফেশয় যাশবি 200 টির ফবনে িাোয় 
িহায়িা। শুরু ররার জি্য এরটি দ্রুত উপভরভিত্র এখাদি রদয়দে:

অভিবাসি সংক্ান্ত আইভি সাহায্য
•   ভবিামদূ্্য ভিরাপদে অভিবাসি সংক্ান্ত আইভি সাহাদয্যর জি্য ActionNYC 1-800-354-0365 িম্বশর ফিামবার ফেশর শুক্রবার িরাল 

9টা– িন্ধ্ার 6টার মশ্ধ্ ফ�াি ররুি
•   ভবিামদূ্্য িাগভররত্ব আদবেদির সহায়তা ও আভ ্্কর পরামদি্কর জি্য 311 িম্বদর ফ�াি রদর “Citizenship Appointment” 

(“ভসটিদজিভিপ অ্যাপদয়ন্টদমন্ট”) ব্ুি এবং NYC.gov/NYCitizenship ফত যাি, নিব্কানিি িররানর লাইশরেনরশি উেলিধ্ 
•   গ্াহরশের ফেশর অনিনির িুনব্া গ্হণরারী লাইশিন্সনবহীি অনিবািি েনরশেবা প্রোিরারীশের ফেশর িাব্াি োকুি। শু্ুমাত্র নবশ্বস্ত, লাইশিন্সপ্রাপ্ত 

অধ্াটনি্ক অেবা িব্কজিস্ীরৃি প্রনিনিন্র ফেশর িহায়িা গ্হণ ররুি। এই িম্বশন্ প্রশ্ন োরশল, ফিামবার ফেশর শুক্রবার েয্কন্ত িরাল 9টার ফেশর রানত্র 
8টা েয্কন্ত ভিউ আদমাভররািস হট্াইি 1-800-566-7636 এ র্ ররুি।

পভরবার সরুক্া ও ক্মতায়ি

আমাদের সম্প্রোয়সমূহদর সরুভক্ত রাখা

স্াস্্য পভরদেবা
রখিও রখিও রারও সহায়তার প্রদয়াজি হয়, ফরউ 
এরা সংগ্াম রদর িা। িমস্ত িররানর হািোিাল এবং নলিনির 
ও অিধ্ািধ্ িুলি মশূলধ্র নলিনিশর রম-খরিায় আেৎরালীি এবং 
আেৎরালীি-ছাড়া স্াথিধ্ েনরশেবা োওয়া যায়৷ NYC Well 
হশলা নিউ ইয়র্ক  নিটির মািনির স্াথিধ্ এবং/অেবা মােরিনতির 
িমিধ্ায় আক্রান্ত মািেুশের জিধ্ নবিামশূলধ্র, ফ�ােিীয় িহায়িা, 
িঙ্কশটর িময় িহায়র এরটি িেধ্ ও ফর�াশরল েনরশেবা। এই 
েনরশেবা 365 নেশির 24 ঘন্া িপ্তাশহ 7 নেি 200+ িাোয় 
উেলিধ্। 1-888-NYC-Well এ ফ�াি ররুি অ্বা 
WELL ভ্দখ 65173 িম্বদর ফটক্সট ররুি। 

ভিক্া
সু্দ্ আপিার বাচ্াদর িভত্ক  ররুি। অনিবািি নথিনি বা 
িাো নিনব্কশেশে নিউ ইয়র্ক  নিটির প্রশিধ্রটি বাচ্ার িররানর 
নেক্া োওয়ার অন্রার আশছ। ফয িব বাচ্ার 4 বছর বয়ি 
হশয়শছ বা 4 বছর বয়ি হশি িশলশছ, িারা নপ্র-K (Pre-K) এর 
ফযা�ধ্। িমস্ত বানিন্াশের অন্রার আশছ 5 বছর বয়ি ফেশর 
িররারী নবেধ্ালশয় েড়ার স্াির হওয়া েয্কন্ত অেবা নেক্া 
বশে্কর ফেে অবন্ যখি িাশের বয়ি 21 হশব। 3-K, নপ্র-K 
(Pre-K) বা ফয ফরািও DOE সু্শল িনেিুতি হশি, 311 এ 
ফ�াি ররুি বা schools.nyc.gov/enrolIment 
এ যাি।

ভিশু পভরিয্কা
ভবিামদূ্্যর বা স্ল্প মদূ্্যর ভিশু পভরিয্কা। স্ল্প 
উোজ্ক িরারী 6 িপ্তাহ ফেশর 12 বছর বয়শির নেশু িহ 
েনরবারগুনল নবিামশূলধ্ বা রম খরশি বাচ্ার ফেখাশোিার 
িুনব্া ফেশি োশরি। আরও জািদত NYC.gov/ACS এ 
যাি বা 311 িম্বদর ফ�াি ররুি।

জরুভর খাে্য ও আশ্রয়
যাদের প্রদয়াজি তাদের জি্য ভবিামদূ্্যর খাবার। 
NYC জশুড় নবনিন্ন অবথিাি নবিামশূলধ্ খােধ্ প্রোি রশর ফিই 
িব মািেুশর যাশের িা প্রশয়াজি। �ৃহনিনতির (Homebase) 
প্ররল্প বানিন্াশের িাহাযধ্ রশর আশ্রয় বধ্বথিায় প্রশবে 
ররা ফেশর নবরি োরশি। আরও জািদত NYC.gov/
Homebase এ যাি বা 311 িম্বদর ফ�াি ররুি।

জি ভিরাপত্া
নিটি অনিবািী বলবৎররণ রশর িা। নিউ ইয়র্ক  েুনলে নবিা� 
NYPD অেরাশ্র নেরার, িাক্ী বা অিধ্ািধ্ মািেুশের 
যারা িাহাযধ্ িাি িাশের অনিবািী নথিনি িম্বশন্ ফরািও প্রশ্ন 
রশরি িা। এমি ফরউ, নযনি ঘৃণা অেরাশ্র নেরার হশয়শছি, 
অেবা নযনি নিনচিি িি, িাহশল িার উনিি NYPD-র 
িাশে ফযা�াশযা� ররা। সরাসভর NYPD ফহট ক্াইম 
টাস্ ফ�াদস্কর (Hate Crimes Task Force) সাদ্ 
ফযাগাদযাগ ররদত ফগদ্, 1-646-610-5267 িম্বদর 
ফ�াি ররুি।

ববেদম্যর ভবরুদধে সরুক্া 
নিউ ইয়র্ক বািীশের রম্কথিশল, আবািি এবং প্ররােধ্ এলারায় 
ফয ফরািও ররম ফবআইনি ববেমধ্, প্রনিনহংিা এবং হয়রানি 
ফেশর মতুি োরার অন্রার আশছ। অনিশযা� ররশি বা আশরা 
ফবনে জািশি, 311 বা ভিউ ইয়র্ক  িহদরর মািবাভিরার 
রভমিি (NYC Commission on Human Rights) 
1-718-722-3131 িম্বদর ফ�াি ররুি। 

ভবিামদূ্্যর আপিার IDNYC – পভরিয়পত্র পাি
আপিার IDNYC ফপদত, আজই আপিার অ্যাপদয়ন্টদমন্ট ররুি। 311 িম্বদর ফ�াি রদর “IDNYC” ব্ুি বা NYC.gov/lDNYC 
এ যাি। IDNYC হশলা 10 বছর বয়িী নিউ ইয়র্ক বািীশের জিধ্ নবিামশূলধ্র েনরিয়েত্র এবং এশি আশছ এরগুচ্ছ িুনব্া। IDNYC অনিবািী 
নথিনি িম্বশন্ িেধ্ িংগ্হ রশর িা এবং আশবেিরারীর িেধ্ ফ�ােিীয় রাশখ। নিটি আইশির িমূ্ণ্ক বধ্ানপ্ত অবন্ IDNYC িেধ্ িুরক্া ররশব।

 
আেনি ফ�াশি ফযা�াশযা� ররুি, অিলাইশি ফযা�াশযা� ররুি বা নিশজ এশি ফযা�াশযা� ররুি িা ফরি ফময়শরর 
অনিবািী নবেয়র অন�ি (Mayor’s Office of Immigrant Affairs) িব্কো আেিার িাহাশযধ্র জিধ্ রশয়শছ। 
ফিামবার ফেশর শুক্রবার িরাল 9টা ফেশর নবরাল 5টার মশ্ধ্ 1-212-788-7654 িম্বশর িরািনর আমাশের  
ফযা�াশযা� ররুি। অেবা নিিটি NYC অনিবািী ইি�রশমেি ফেশসের এরটিশি যাি, ঠিরািার জিধ্ ফেখুি:  
NYC.gov/ImmigrantInfoDesk।

NYC.gov/IDNYC
http://nyc.gov/immigrantinfodesk
http://nyc.gov/homebase
http://nyc.gov/homebase
http://nyc.gov/acs
http://nyc.gov/nycitizenship
http://schools.nyc.gov/enrollment
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কিভাবে এই গাইডটি ে্যেহার িরবে হবে
এই সংস্াি এবং চরফাশ্রল গাইড সম্প্রপ্ি আগি অপ্িবাসীশ্দর উপলি্য পপ্রশ্ষবা সম্বশ্ধে ির্য রিদাি রশ্র। এই গাইডটি 
প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর এশ্জপ্সি, প্বদ্যালয়, অলািজির সংস্া, এবং সম্প্রপ্ি আসা অপ্িবাসীশ্দর ব্যবহাশ্রর উশ্দেশ্শ্য তিপ্র যারা  
শহশ্রর পপ্রশ্ষবা এবং চবসররাপ্র সংস্াি সম্বশ্ধে ির্য চপশ্য় লািবাি হশ্বি।

এই গাইশ্ডর সমস্ত পপ্রশ্ষবা প্িউ ইয়র্ক বাসীশ্দর রাশ্ে অপ্িবাসি অবস্াি প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ উপলি্য, যপ্দ িা িা অি্যরা ব্যতি 
হয়। শহশ্রর রম্কোরীশ্দর অপ্িবাসি অবস্াশ্ির ররা প্জজ্াসা ররা প্িপ্ষদ্ধ যপ্দ চরাশ্িা সুপ্বধা বা পপ্রশ্ষবার চযাগ্যিা 
প্িণ্কশ্য়র জি্য িা রিশ্য়াজি হয়।

এই ির্য অিলাইশ্ি NYC.gov/immigrants -এ বা 311 রল রশ্র এবং “recently arrived immigrants 
(সম্প্রপ্ি আগি অপ্িবাসী)” বলশ্ল পাওয়া যায়।

এই গাইড সম্পপ্র্ক ি পপ্রশ্ষবার সশ্গে যুতি হওয়ার জি্য আপপ্ি NYC ইপ্মগ্র্যান্ট ইিফশ্ম্কশি চডশ্স্র সশ্গে চদো ররশ্ি 
পাশ্রি। অবস্াি জািার জি্য nyc.gov/immigrantinfodesk-এ যাি।

চবসররাপ্র সত্বার অন্তিু্ক প্তিররশ্ণর উশ্দেশ্য হশ্লা ির্য রিদাি ররা, এই সব গ্রুপগুপ্লর অিশু্মাদি ররা িয়।

আপিার যপ্দ চরাশ্িা রিশ্ন রাশ্র অরবা আপিার সংস্া এই গাইশ্ডর অন্তিু্ক তি হশ্ি োয়, িাহশ্ল অিগু্রহ রশ্র NYC চময়শ্রর 
অপ্িবাসি প্বষয়র দপ্তশ্রর (Mayor’s Office of Immigrant Affairs) askMOIA@cityhall.nyc.gov সাশ্র 
চযাগাশ্যাগ ররুি।

http://NYC.gov/immigrants
http://nyc.gov/immigrantinfodesk
mailto:askMOIA@cityhall.nyc.go


সম্প্রপ্ি আগি অপ্িবাসীশ্দর জি্য পপ্রশ্ষবা  |  5

সকূিপত্র:
1. কিক্া .......................................................................................................................................পষৃ্া 6
 সররাপ্র প্বদ্যালশ্য় িপ্ি্ক  ...................................................................................................................................... 7
 উচ্চ প্বদ্যালয় সমিুল্য প্ডশ্্ামা ...........................................................................................................................10  
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3. স্াস্্য পকরবেো ...............................................................................................................পষৃ্া 17
 স্াস্্য প্বমা ...................................................................................................................................................... 17
 সররাপ্র হাসপািাল এবং রপ্মউপ্িটি স্াস্্য পপ্রেয্কা চরন্দ্রগুপ্ল ................................................................................... 19
 NYC HEALTH + HOSPITALS চহলর চরয়ার অবস্াি ........................................................................................ 19
 প্িউ ইয়র্ক  শহর স্াস্্য প্বিাশ্গর প্লিপ্ির ................................................................................................................ 24
 টিরাররণ ...................................................................................................................................................... 24
 চযৌি স্াস্্য প্লিপ্ির ........................................................................................................................................... 25
 NYC HEALTH + HOSPITALS রিাইড চহলর চসন্টার ........................................................................................... 27
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 ি্ূযিিম পাপ্রশ্রপ্মর এবং ওিারোইম ................................................................................................................... 40
 স্াধীি েুপ্তির পাপ্রশ্রপ্মর .................................................................................................................................. 41
 চবিি েুপ্র ..................................................................................................................................................... 41
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 গ্রাহর সুরষো................................................................................................................................................... 42
10. সনাতিিরণ ....................................................................................................................পষৃ্া 43
 IDNYC ......................................................................................................................................................... 43
 জন্ম রিি্যায়িপশ্রের জি্য অিশু্রাধ ....................................................................................................................... 43



6  |  সম্প্রপ্ি আগি অপ্িবাসীশ্দর জি্য পপ্রশ্ষবা

প্শষো
সমস্ত প্শশুশ্দর প্বদ্যালশ্য় িপ্ি্ক  হবার অপ্ধরার আশ্ে, িাশ্দর অপ্িবাসি প্স্প্ি প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ।

চয সরল প্শষোরথী সু্ল প্ডশ্্ামা রশ্রপ্ি 21 বের বয়স পয্কন্ত চসই প্শষো পাবার অপ্ধরার িাশ্দর আশ্ে। প্শষোরথীশ্দরশ্র 
অবশ্যই 6 বের বয়স চরশ্র প্বদ্যালশ্য় চযশ্ি হশ্ব যিপ্দি িা চসই প্শষো বষ্ক অবপ্ধ িার বয়স 17 বের হশ্ব।

সাধারণি, প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর সররাপ্র প্বদ্যালয়গুপ্লর প্শষোবষ্ক চসপ্টম্বশ্রর চগাড়া চরশ্র জিু মাশ্সর চশষ প্দর অবপ্ধ েশ্ল। 
আপপ্ি আপিার বাচ্চাশ্র প্শষো বশ্ষ্কর চয চরাশ্িা সমশ্য় িপ্ি্ক  ররশ্ি পাশ্রি।

DOE প্িম্নপ্লপ্েি িীপ্ির মাধ্যশ্ম সুরপ্ষেি, প্শষোমলূর পপ্রশ্বশ্শ সমস্ত বাচ্চাশ্দর প্শষোজ্ক ি প্িপ্শ্ি ররার জি্য রিমাগি 
রিয়াস রশ্র:

•  DOE িরমী এিজন কিক্া্মী ো পকরোবরর সদস্যবদর অকভোসন অেস্ান কজজ্াসা িবর না ো কলকপেদ্ধ 
িবর রাবে না। যপ্দ আপপ্ি অপ্িবাসি প্স্প্ি, আপিার বা আপিার পপ্রবাশ্রর সম্পশ্র্ক  সহ চগাপিীয় ির্য রিদাি 
রশ্রি িাহশ্ল এটিশ্র প্সটির চগাপিীয় িীপ্ি এবং োশ্সিলাশ্রর প্িয়মাবলীর অধীশ্ি সুরপ্ষেি রাো হশ্ব। 

•  DOE িরমী অকভোসন এেং িাস্টর েলেৎিরণ সহ িরমীরা অস্ানীয় আইন েলেৎিরণবি অসীকরে 
ে্যেহাবরর অনরুকে দদয় না। DOE অপ্িবাসি এবং রাস্টম্স বলবৎররণ সহ চফশ্ডরাল এশ্জন্টশ্র প্বদ্যালশ্য় রিশ্বশ 
ররার অিমুপ্ি রিদাি রশ্র িা, যপ্দ আইপ্ি রিশ্য়াজি হয়। অস্ািীয় আইি বলবৎররণ অপ্ফসার সু্শ্ল আসার ঘেিার 
চষেশ্রে এটি ধাশ্প ধাশ্প অিসুরণ ররা পদশ্ষেপ যার মশ্ধ্য রশ্য়শ্ে প্পিা-মািাশ্র বা অপ্িিাবরশ্র জািাশ্িা এবং DOE 
উরপ্লশ্দর সশ্গে পরামশ্ক।

•  িব�ারভাবে দেবডরাল, দস্টট এেং স্ানীয় আইন দরবন িবল যা ে্যকতিগে সনাতিিরণবযাগ্য ে্্যবি 
সরুকক্ে রাবে। 

•  সু্কবলর িরমী সুকনকচিে িরবেন দয সরস্ত কিক্া্মী-ছাত্রী সুরকক্ে এেং সহবযাকগোরূলি কিক্ণপকরবেবি 
আবছ। DOE এর িীপ্ি হল সুরপ্ষেি এবং সংযুপ্তিমলূর প্বদ্যালয় পপ্রশ্বশ বজায় রাো যা হয়রাপ্ি, দবু্কশ্লর উপর 
উৎপীড়ি এবং জাপ্ি, বণ্ক, ধম্ক, বয়স, ধম্কপ্ববোস, জািীয়িা, অি্য চদশ্শর িাগপ্ররত্ব, িাগপ্ররত্ব-অপ্িবাসি অবস্াি, 
অষেমিা, চযৌি অপ্িমুে, প্লগে, প্লগেগি পপ্রেয়, প্লগেগি অপ্িব্যপ্তি বা ওজশ্ির রিরৃি বা ধারণার প্িপ্তিশ্ি তবষশ্ম্যর 
চরশ্র মুতি। চয চরািও ঘেিা বা প্েন্তার প্বষশ্য়র ব্যাপাশ্র িৎষেণাৎ প্বদ্যালয় রমথীশ্র জািাশ্িা উপ্েি প্যপ্ি িদন্ত 
ররশ্বি এবং উপযুতি পদশ্ষেপ চিশ্বি। 

এোড়াও, সংস্ািগুপ্ল DOE ওশ্য়বসাইে https://www.schools.nyc.gov/school-life/support/
supporting-immigrant-families -এ পাওয়া যাশ্ছে।

আপিার রাশ্ের সু্ল এবং আপিার সু্ল প্ডপ্্রিক্ট চোঁজার জি্য চদেুি https://www.schools.nyc.gov/
schoolsearch।

https://www.schools.nyc.gov/schoolsearch
https://www.schools.nyc.gov/schoolsearch
https://www.schools.nyc.gov/schoolsearch
https://www.schools.nyc.gov/schoolsearch
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সরিাকর কেদ্যালবয় ভকে্ম  (PUBLIC SCHOOL ENROLLMENT)
ে্যাকরকল ওবয়লিার দিন্দ্রগুকল (Family Welcome Centers)

আপপ্ি যপ্দ প্িউ ইয়র্ক  শহশ্র িিুি এশ্স রাশ্রি, পাপ্রবাপ্রর স্াগিম (Family Welcome) চরশ্ন্দ্রর রমথীবৃশ্দের 
সদস্যরা আপিার জি্য উপলি্য রারশ্বি NYC সররাপ্র প্বদ্যালশ্য়র রিপ্রিয়াশ্ি আপিাশ্র সাহায্য ররার জি্য এই 
স্ািগুপ্লশ্ি:

Bronx
Districts Served: 7, 9, 10
1 Fordham Plaza, Seventh Floor
Bronx, NY 10458
চফাি: (718) 329-8050

Districts Served: 8, 11, 12
1230 Zerega Avenue, Room 24
Bronx, NY 10462
চফাি: (718) 828-7546

Brooklyn
Districts Served: 17, 18, 22
1780 Ocean Avenue, Third Floor
Brooklyn, NY 11230
চফাি: (718) 758-7672

Districts Served: 20, 21
415 89th Street, Fifth Floor
Brooklyn, NY 11209
চফাি: (718) 759-4942

Districts Served: 19, 23, 32
1665 St. Mark’s Avenue, Room 116
Brooklyn, NY 11233
চফাি: (718) 240-3598

Districts Served: 13, 14, 15, 16
29 Fort Greene Place, Room BS12
Brooklyn, NY 11217
চফাি: (718) 804-6599

Manhattan
District Served: 1
P.S 20 Anna Silver School
166 Essex St. New York, NY 10002
চফাি: (212) 254-9577

Districts Served: 1, 2, 4
333 Seventh Avenue, 12th Floor, Room 1211
New York, NY 10001
চফাি: (212) 330-9442
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Districts Served: 3, 5, 6
388 West 125th Street, Seventh Floor, Room 713
New York, NY 10027
চফাি: (212) 342-8304

Queens
Districts Served: 24, 30
28-11 Queens Plaza North, Third Floor
Long Island City, NY 11101
চফাি: (718) 391-6270

Districts Served: 25, 26
30-48 Linden Place, Second Floor
Flushing, NY 11354
চফাি: (718) 281-3422

Districts Served: 27, 28, 29
90-27 Sutphin Boulevard, First Floor
Jamaica, NY 11435
চফাি: (718) 557-2786

Staten Island
District Served: 31
715 Ocean Terrace, Building A
Staten Island, NY 10301
চফাি: (718) 420-5617

3-K এেং করি-কিন্ারগাবট্ম ন (করি-K) এ ভকে্ম

সবার জি্য 3-K এবং প্রি -K (3-K and Pre-K for All) প্িউ ইয়র্ক  প্সটির প্িি এবং োর-বের বয়সী বাচ্চাশ্দর 
প্বিামূশ্ল্য, সমূ্পণ্ক-প্দশ্ির, উচ্চ গুণমাশ্ির প্শষো রিদাি রশ্র। www.schools.nyc.gov/prek -এ যাি “prek” প্লশ্ে 
877877-এ চেক্সে ররুি বা 311 িম্বশ্র রল ররুি।

রিা্করি এেং রাি্যকরি কেদ্যালবয় ভকে্ম (Elementary and Middle School 
Enrollment)

চগ্রড K–8 -এর সমস্ত প্শষোরথীরা শুধু রশ্য়রটি ধাশ্পর মাধ্যশ্ম িপ্রিুতি হশ্ি পাশ্র।

1. আপনার অঞ্চকলিৃে কেদ্যালয় েঁুবজ োর িরুন

•  এরটি অঞ্চপ্লরৃি প্বদ্যালয় হশ্লা চসই সব প্শষোরথীশ্দর জি্য প্বদ্যালয় যারা এরটি প্িপ্দ্কষ্ট অঞ্চশ্ল রাশ্র এবং িা প্িধ্কারণ 
ররা হয় আপিার বাপ্ড়র ঠিরািার দ্ারা।

•  প্বদ্যালয় অিুসধোি েুশ্ল আপিার বাপ্ড়র ঠিরািা রিশ্বশ রশ্র এরটি অঞ্চপ্লরৃি প্বদ্যালয় েুঁশ্জ বার ররুি 
(schools.nyc.gov/schoolsearch) বা রল ররুি 311। সমস্ত িপ্রিুতিররশ্ণর ির্য ইংশ্রপ্জ ও স্্যাপ্িশ িাষায় 
উপলি্য, 311-এ ররশ্ল িারা ব্যাে্যামলূর পপ্রশ্ষবা রিদাি ররশ্ি পারশ্ব 200 টিরও চবপ্শ িাষায়।

•   ঠিরািাটির জি্য চরাি অঞ্চপ্লরৃি প্বদ্যালয় িা রারশ্লও আপপ্ি এরটি পাপ্রবাপ্রর স্াগিম চরশ্ন্দ্র চযশ্ি পাশ্রি 
(পৃষ্া 7 চদেুি অবস্ািগুপ্লর জি্য) রিশ্য়াজিীয় রাগজপরে সহ। (প্িশ্ে রিশ্য়াজিীয় িপ্রপশ্রের িাপ্লরা চদেুি) এরজি 
রাউপ্সিলর আপিার প্শশুশ্র আপিার বাপ্ড়র প্িরেম প্বদ্যালশ্য় চযোশ্ি স্াি উপলি্য আশ্ে চসোশ্ি স্াপি ররশ্বি।

http://www.schools.nyc.gov/prek
http://schools.nyc.gov/schoolsearch
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2. ভকে্ম  িরার জন্য অঞ্চকলিৃে ো আপনাবি েরাদ্দ িরা কেদ্যালয়টিবে যান

•  চসই অঞ্চপ্লরৃি প্বদ্যালয়টিশ্ি যাি বা চসই প্বদ্যালটিশ্ি যাি চযোশ্ি আপিার প্শশুটিশ্র বরাদে রশ্রশ্ে িপ্রিুতিররণ 
দপ্তর।

•  যপ্দ িা উপলি্য রাশ্র িাহশ্ল আপিাশ্র অবশ্যই রিশ্য়াজিীয় রাগজপরে প্িশ্য় আসশ্ি হশ্ব (প্িশ্ে রিশ্য়াজিীয় িপ্রপশ্রের 
িাপ্লরা চদেুি)।

উচ্চ কেদ্যালবয় ভকে্ম (High School Enrollment)

চগ্রড 9–12 প্শষোরথী-োরেী অবশ্যই পাপ্রবাপ্রর স্াগি চরশ্ন্দ্র িপ্রিুতি হশ্বি (অবস্ািগুপ্লর জি্য পৃষ্া 7-8 চদেুি)। 
এরজি এিশ্রালশ্মন্ট রাউপ্সিলার আপিাশ্র সহায়িা ররশ্বি আপিার বাচ্চার জি্য এরটি প্বদ্যালয় েুঁশ্জ বার ররশ্ি। 
প্িউ ইয়শ্র্ক র প্বদ্যালয়গুপ্ল অঞ্চপ্লরৃি িয়, িাই িপ্ি্ক  পদ্ধপ্ি উপশ্র যা বলা হশ্য়শ্ে িার চরশ্র আলাদা রিারপ্মর এবং 
মাধ্যপ্মর প্বদ্যালয়গুপ্লর জি্য।

সম্প্রপ্ি যুতিরাশ্্রে আসা প্শষোরথীরা যাশ্দর বয়স 17-21 বের, িারা ঐপ্িহ্যগি সু্প্লং আর িার সাশ্র তবরপ্ল্পর প্বদ্যালয় 
বা রায্করিশ্মর চযাগ্যিারিাপ্ত িাশ্দর প্শষো প্বিাশ্গর প্ডপ্্রিক্ট 79-এর মাধ্যশ্ম, চযমি পারওশ্য়জ েু গ্র্যাজশু্য়শি (পৃষ্া 10 
চদেুি আরও িশ্র্যর জি্য।) পপ্রবারগুপ্ল চরফাশ্রল চসন্টার ফর হাই সু্ল অল্ারশ্িটিি চদেশ্ি পাশ্রি উচ্চ প্বদ্যালশ্য়র 
প্বরল্পগুপ্লর জি্য (পৃষ্া 10 চদেুি অবস্ািগুপ্লর জি্য)। আরও ির্য উপলি্য আশ্ে এোশ্ি  
https://sites.google.com/d-79.com/nyc-doe-district-79/home।

সাব্ কি কনবয় আসবে হবে এেং রিবয়াজনীয় িাগজপত্র

আপিাশ্র সাশ্র প্িম্নপ্লপ্েি রাগজপরেগুপ্ল এবং বাসস্াশ্ির রিমাণ প্িশ্য় চযশ্ি হশ্ব যেি আপপ্ি আপিার বাচ্চাশ্র এরটি 
NYC সররাপ্র প্বদ্যালশ্য় িপ্ি্ক  ররাশ্বি। 

আপিার রাশ্ে যপ্দ সমস্ত রিশ্য়াজিীয় রাগজপরে িাও রাশ্র, িাহশ্লও আপিার অপ্ধরার আশ্ে আপিার বাচ্চাশ্র প্বদ্যালশ্য় 
িপ্ি্ক  ররাবার। িপ্রিুতিররশ্ণর পশ্র, প্বদ্যালয় আপিাশ্র সাহায্য ররশ্ি পাশ্র উপযুতি চররড্ক  েুশঁ্জ বার ররশ্ি এবং 
আপিার বাচ্চাশ্র টিরাররশ্ণর জি্য চরফার ররশ্ি।

প্িবধেীররশ্ণর সময় আপিার বাচ্চাশ্র প্িশ্য় আসশ্ি হশ্ব।

িাগজপত্র: 

•  বয়শ্সর রিমাণ

•  টিরাররশ্ণর চররড্ক  (পৃষ্া 24 চদেুি টিরাররণ সম্বশ্ধে আরও িশ্র্যর জি্য)

•  সাম্প্রপ্িরিম প্রশ্পাে্ক  রাড্ক /ট্াসিপ্রিপ্ট (যপ্দ উপলি্য রাশ্র)

•  স্িন্ত্র প্শষো চরিাগ্রাম (Individualized Education Program, IEP) এবং/বা 504 আবাসি পপ্ররল্পিা 
(যপ্দ উপলি্য রাশ্র)

•  NYC চি রারার রিশ্য়াজিীয় রিমাণ, যা প্িম্নপ্লপ্েি িাপ্লরা চরশ্র চয চরািও দটুি হশ্ি পাশ্র। িপ্রপশ্রের সমূ্পণ্ক 
িাপ্লরার জি্য আপপ্ি https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/new-
students চদেশ্ি পাশ্রি:

–  ি্যাশিাল প্গ্রড (পূশ্ব্ক প্রস্্যাি), রি এপ্ডসি বা প্লং আইল্যান্ড পাওয়ার অরপ্রপ্ি (ররওশ্য়র জি্য) দ্ারা জাপ্র ররা 
বাসস্াশ্ির জি্য ইউটিপ্লটি প্বল (গ্যাস বা ইশ্লপ্্রির); যার িাপ্রে অবশ্যই প্বগি 60 প্দশ্ির মশ্ধ্য হশ্ি হশ্ব

– বাপ্ড়র জি্য পাপ্ির প্বল; যার িাপ্রে অবশ্যই প্বগি 90 প্দশ্ির মশ্ধ্য হশ্ি হশ্ব

https://sites.google.com/d-79.com/nyc-doe-district-79/home
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/new-students
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/new-students
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– বাপ্ড়র জি্য রিরৃি প্লজ েুপ্তি, েুপ্তিপরে, বা বধেশ্রর চস্টেশ্মন্ট

– বাপ্ড়র জি্য বি্ক মাি সম্পপ্তি রশ্রর প্বল

–  প্িশ্য়াগরি্ক ার চরশ্র সররাপ্র চপশ্রাশ্লর রাগজপরে (উদাহরণঃ চপশ্রাল রপ্সদ); অবশ্যই িার িাপ্রে হশ্ি হশ্ব 
প্বগি 60 প্দশ্ির মশ্ধ্য

–  এরটি চফডাশ্রল, চস্টে, বা স্ািীয় সররাপ্র এশ্জপ্সির রাগজপরে বা প্েঠি যা বাপ্সদোর িাম এবং ঠিরািা চদোয় 
(উদাহরণ: IDNYC, অি্যন্তরীণ রাজস্ পপ্রশ্ষবা (Internal Revenue Service, IRS), িগর আবাসি 
রিৃ্ক পষে, প্শশু রিশাসি পপ্রশ্ষবা (Administration for Children’s Services, ACS); অবশ্যই িাপ্রে হশ্ি 
হশ্ব প্বগি 60 প্দশ্ির মশ্ধ্য।)

দ্রষ্টব্য: যপ্দ আপপ্ি এরটি অ্যাপাে্ক শ্মন্ট বা বাপ্ড় অি্য রাউশ্র িাড়া চদি বা রিারপ্মর প্লজশ্হাল্ার  
বা বাপ্ড়র মাপ্লর িা হি, আপিাশ্র অবশ্যই এরটি আবাসশ্ির চপশ্রন্ট হলফিামা জমা ররশ্ি হশ্ব (যা  
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/new-students এ উপলি্য)। 

উচ্চ কেদ্যালয় সরেুল্য কডব্ারা (HIGH SCHOOL EQUIVALENCY 
DIPLOMA)
সমস্ত প্িউ ইয়র্ক বাসী যাশ্দর বয়স 19 বের বা িার চবশী, যাশ্দর উচ্চ প্বদ্যালশ্য়র প্ডশ্্ামা চিই, িারা পরীষো প্দশ্ি 
পাশ্র এরটি উচ্চ প্বদ্যালশ্য়র সমিুল্য প্ডশ্্ামার জি্য (যা পূশ্ব্ক GED িাশ্ম পপ্রপ্েি প্েল)। এই পরীষোটি, যার িাম 
TASC, সমস্ত প্িউ ইয়র্ক বাসীশ্দর জি্য প্বিামূশ্ল্য এবং রিদাি ররা হয় ইংশ্রপ্জ এবং স্্যাপ্িশ িাষায়। প্র রশ্র এই 
পরীষো প্দশ্ি হয় িার সম্বশ্ধে আরও িশ্র্যর জি্য চদেুি: www.acces.nysed.gov/ged।

প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর প্শষো দপ্তর প্বিামশূ্ল্য (New York City Department of Education) TASC রিস্তুপ্ি চরাস্ক রিদাি 
রশ্র। 17–21 বের বয়সী প্শষোরথীরা পারওশ্য়জ েু গ্র্যাজশু্য়শশ্ি িপ্ি্ক  হশ্ি পাশ্রি যা এরটি উচ্চ প্বদ্যালশ্য়র সমিুল্য 
রায্করিম যা TASC-র পাঁেটি প্বিাশ্গর জি্য প্িশ্দ্কশ রিদাি রশ্র (পড়া, চলো, অঙ্ক, প্বজ্াি, এবং চসাশাল স্টাপ্ডজ।) ESL 
এবং স্্যাপ্িশ প্দ্িাপ্ষর প্িশ্দ্কশ, রশ্লজ এবং চপশাগি পপ্ররল্পিার সহায়িা, এবং অশ্র্কর প্বপ্িমশ্য় ইন্টাি্কশীপ রিদাি রশ্র 
পারওশ্য়জ েু গ্র্যাজশু্য়শি। চযাগ্য প্শষোরথীরা পারওশ্য়জ েু গ্র্যাজশু্য়শি রায্করিশ্ম িপ্রিুতি হি প্িম্নপ্লপ্েি উচ্চ প্বদ্যালশ্য়র 
প্বরল্পগুপ্লর চরফাশ্রল চরশ্ন্দ্র প্গশ্য়।

উচ্চ কেদ্যালবয়র কেিল্পগুকলর দরোবরল দিন্দ্র

Bronx
1010 Reverend James A. Polite Avenue, 3rd Floor
Bronx, NY 10459
চফাি: (718) 842-9200

Brooklyn
832 Marcy Avenue, Second Floor Library, Room 501A
Brooklyn, NY 11216
চফাি: (718) 636-5770

Manhattan
269 West 35th Street, 7th Floor
New York, NY 10001
চফাি: (212) 244-1793

Queens
162-02 Hillside Avenue, Room 109
Jamaica, NY 11432
চফাি: (718) 739-2100

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/new-students
http://www.acces.nysed.gov/ged
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Staten Island
450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301
চফাি: (718) 273-3225

এিাকিি ভাো কিক্া্মীর কিক্া
এরজি এরাপ্ধর িাষার প্শষোরথী, বা MLL হশ্লা এরজি প্শষোরথী যার মািৃিাষা ইংশ্রপ্জ িয় এবং যার ইংশ্রপ্জ প্শেবার 
জি্য সহায়িা রিশ্য়াজি। 

প্শষো প্বিাগ প্িি ধরশ্ির রায্করিম রিদাি রশ্র ইংশ্রপ্জ িাষা প্শষোরথীশ্দর সমর্কি ররার জি্য:

•  এরটি িিুি িাষা প্হশ্সশ্ব ইংশ্রপ্জ (English as a New Language, ENL) রিদাি ররা হয় রিপ্ি NYC DOE 
সররাপ্র প্বদ্যালশ্য় এবং ইংশ্রপ্জশ্ি প্িশ্দ্কশ রিদাি ররা হয় ইংশ্রপ্জ িাষার দেশ্লর উপর োপ চদবার জি্য।

•  অন্তব্কিথীরালীি প্দ্িাপ্ষর প্শষো (Transitional Bilingual Education, TBE) রায্করিম তিপ্র ররা হয় যাশ্ি 
প্শষোরথীরা ধারণামলূর দষেিা উন্নয়ি ররশ্ি পাশ্র িাশ্দর মািৃিাষায় ইংশ্রপ্জ চশোর সময়। TBE রায্করিশ্মর অন্তিু্ক প্তি 
এরটি ENL অংশ এবং প্িশ্দ্কশ মািৃিাষায় এবং ইংশ্রপ্জ, উিয় িাষাশ্ি।

•  তদ্ি িাষার (Dual Language, DL) রায্করিম MLL-চদর সাহায্য রশ্র যাশ্দর ইংশ্রপ্জ িাষার উন্নপ্ি রিশ্য়াজি এবং 
এরিাষীবলা প্শষোরথী, উিশ্য়র, যারা উৎসাহী এরটি প্দ্িীয় িাষা চশোর জি্য।

অপ্িপ্রতি িশ্র্যর জি্য, এবং এরটি প্শশুশ্র এই পপ্রশ্ষবায় প্িশ্য়াগ ররার জি্য চযাগাশ্যাগ ররুি ইংশ্রপ্জ িাষার 
প্শষোরথী এবং প্শষোরথী সহায়িার সাশ্র (212) 374-6072 অরবা ellfamilies@schools.nyc.gov এ।

কেদ্যালবয়র পবর, িকরউকনটি পকরবেো, এেং কেবনাদনরলূি সবুযাগ
NYC যুব এবং রপ্মউপ্িটি উন্নয়শ্ির প্বিাগ (Department of Youth and Community Development, 
DYCD) প্িউ ইয়র্ক  প্সটির যুব ও িাশ্দর পপ্রবারশ্র অর্কায়শ্ির মাধ্যশ্ম এগুপ্ল সহ প্বসৃ্তি পপ্রসশ্রর উচ্চমাশ্ির যুব 
ও রপ্মউপ্িটি উন্নয়ি রিরশ্ল্পর জি্য সহায়িা রশ্র:

•  NYC-এর রপ্ম্প্রশ্হপ্সিি আফোর সু্ল প্সশ্স্টম (Comprehensive After School System Of NYC, 
COMPASS NYC)

•  প্বরি রপ্মউপ্িটি চসন্টার

•  রণ্কারশ্স্টাি রপ্মউপ্িে চসন্টার

•  প্পিৃত্ব উশ্দ্যাগ

•  অপ্িবাসি সংরিান্ত পপ্রশ্ষবা

•  যুবশ্দর জি্য োরপ্র ও ইন্টাি্কপ্শপ

•  রিাপ্তবয়স্ ও প্রশ্শার-প্রশ্শারীশ্দর জি্য সাষেরিা রম্কসূপ্ে

•  পলাির এবং গৃহহীি যুব চসবা

•  গ্রীষ্মরালীি যুব রম্কস্াি রম্কসূপ্ে

এই রম্কসূপ্েগুপ্ল সম্পশ্র্ক  জািশ্ি বা আপিার রপ্মউপ্িটিশ্ি এরটি েুঁজশ্ি https://www1.nyc.gov/site/dycd/
index.page -এ যাি এবং “Discover DYCD,” -এ প্লির ররুি অরবা 200টিরও চবপ্শ িাষায় সহায়িার জি্য চফাি 
ররুি (800) 246-4646 িম্বশ্র, চসামবার চরশ্র শুরিবার পয্কন্ত।

mailto:ellfamilies@schools.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/dycd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/dycd/index.page
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িবলজ/কেশ্বকেদ্যালয়
আপপ্ি যপ্দ অন্তি এরটি বেশ্রর জি্য প্িউ ইয়শ্র্ক  বসবাস রশ্র রাশ্রি এবং স্ায়ী বা অস্ায়ী তবধ অপ্িবাসি প্স্প্ির 
এরটি অপ্িবাসী হশ্য় রাশ্রি (যার অন্তিু্ক তি চদশীিূি িাগপ্রর, গ্রীি রাড্ক  ধারর, উদ্াস্তু, শরণারথী, U এবং T প্িসা 
ধারর, এবং আরও অশ্ির) বা প্ডফারড অ্যারশি োইল্হুড অ্যারাইিাল (Deferred Action for Childhood 
Arrivals, DACA), এর এরজি রিাপর হশ্য় রাশ্রি, আপপ্ি ইি-চস্টে প্শষোদাশ্ির জি্য চযাগ্য প্সটি ইউপ্িিাপ্স্কটি অফ প্িউ 
(City University of New York, CUNY) এবং চস্টে ইউপ্িিাপ্স্কটি অফ প্িউ ইয়শ্র্ক র (State University of New 
York, SUNY) রশ্লজ ও প্ববেপ্বদ্যালয়গুপ্লশ্ি।

আপপ্ি যপ্দ অিপ্রিুতি হশ্য় রাশ্রি, CUNY বা SUNY-এ ইি-চস্টে টিউশশ্ির জি্য চযাগ্য হশ্ি পাশ্রি যপ্দ:

•  প্িউ ইয়র্ক  হাই সু্শ্ল অন্তি দইু বের পশ্ড়শ্েি ও পাস রশ্রশ্েি, অরবা

•  প্িউ ইয়র্ক  চস্টে চরশ্র এরটি অিশু্মাপ্দি চরাস্ক ররার পর আপপ্ি এরো উচ্চ প্বদ্যালয় সমিুল্য প্ডশ্্ামা চপশ্য়শ্েি।

CUNY সম্পশ্র্ক  িশ্র্যর জি্য, রল ররুি (800) CUNY-YES (286-9937) বা চদেুি cuny.edu. SUNY সম্পশ্র্ক  
িশ্র্যর জি্য রল ররুি (800) 342-3811 বা চদেুি suny.edu/attend.

http://cuny.edu
http://suny.edu/attend
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বয়স্ প্শষো, রম্কশপ্তি উন্নয়ি, 
এবং আপ্র্কর ষেমিায়ি
েয়স্ক কিক্া িায্মক্রর (ADULT EDUCATION PROGRAMS)
CUNY-এর অে্যাহে এেং দপিাদারী কিক্া

CUNYর অব্যাহি এবং চপশাদারী প্শষো চরাস্ক রিদাি রশ্র চপশাদারশ্দর জি্য যারা উন্নপ্ি ররশ্ি োি ও সাম্প্রপ্িরিম 
রিি্যয়শ্ির অিসুধোি রশ্রি; চয সব মািষু িিুি চরপ্রয়ার এবং জীপ্বরা অশ্বেষণ রশ্রি; িিুি অপ্িবাসীরা আশ্মপ্ররাি 
ওয়ার্ক শ্ফাশ্স্কর জি্য িাশ্দর দষেিা পপ্রোয়ি ররশ্ি োি; রিাপ্তবয়স্রা যারা িাশ্দর ইংশ্রপ্জ বা গপ্ণি দষেিা উন্নপ্ি 
ররশ্েি উচ্চ প্বদ্যালয় সমিুল্য প্ডশ্্ামা অজ্ক ি ররার জি্য; এবং আরও অশ্ির। CUNYর সশ্িরটি অব্যাহি প্শষো 
প্বিাশ্গর 1,500 এর চবপ্শ রম্কসূপ্ে আশ্ে।

এই রম্কসূপ্েগুপ্লর সম্পশ্র্ক  আরও চবপ্শ িশ্র্যর জি্য, চদেুি www2.cuny.edu/academics/cpe/.

NYC যেু ও সম্প্রদায় উন্নয়ন কেভাগ (NYC Department of Youth and 
Community Development)

প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর যুব ও রপ্মউপ্িটি উন্নয়ি অপ্ধদপ্তর (DYCD) পাঁেটি অঞ্চশ্লই রপ্মউপ্িটি-প্িপ্তির সংস্ার সশ্গে রাজ 
রশ্রি যারা পপ্রশ্ষবা ও সহায়িা রিদাি রশ্রি অপ্িবাসী প্িউ ইয়র্ক বাসীশ্দর, যার অন্তিু্ক তি রমথীসংে্যার উন্নয়ি সন্তাি 
পালশ্ির দষেিা, রপ্ম্পউোর অ্যাশ্ক্সস ও রিপ্শষেণ, এবং অি্যাি্য আন্ত:রিজন্ম সম্বধেীয় চরিাগ্রাপ্মং।

এই প্বরল্প সম্পশ্র্ক  আরও জািশ্ি, (800) 246-4646-এ রল ররুি।

NYC কিক্া কেভাগ রিাপ্তেয়স্কবদর এেং অে্যাহে কিক্ার দপ্তর (NYC Department of 
Education Office of Adult and Continuing Education)

প্িউ উয়র্ক  প্সটি রিাপ্তবয়স্শ্দর এবং অব্যাহি প্শষোর দপ্তর (OACE) রিাপ্তবয়স্শ্দর জি্য 900টিরও চবপ্শ লিাস রিদাি রশ্র, 
যাশ্দর বয়স 21 বা িার চবপ্শ। আপপ্ি চয বশ্রাশ্িই রাকুি িা চরি এই চরন্দ্রগুপ্লর চয চরািও এরটিশ্ি লিাস ররশ্ি 
পাশ্রি।

এই রম্কসূপ্ে সম্পশ্র্ক  আরও জািশ্ি, চদেুি https://www.schools.nyc.gov/enrollment/
other-ways-to-graduate/adult-education।

WE SPEAK NYC
We Speak NYC ইংশ্রপ্জ িাষা প্শষোরথীশ্দর জি্য প্বিামশূ্ল্য ইংশ্রপ্জ িাষা রশ্রাপররশ্ির লিাস রিদাি রশ্র। 
চস্ছোশ্সবীরা এই লিাসগুপ্লর চিিৃত্ব চদি পুরস্াররিাপ্ত প্শষোমলূর টিপ্ি প্সপ্রজ এপ্ম প্বজয়ী “We Speak NYC,” ব্যবহার 
রশ্র এবং চসই প্শষোগি উপররণগুপ্লর সাহাশ্য্য যা রিপ্িটি প্িপ্ডওর সাশ্র রাশ্র। প্িপ্ডওগুপ্ল প্িপ্তি ররা রিরৃি জীবশ্ির 
অপ্িবাসীশ্দর প্িশ্য় যারা প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর মশ্ধ্য িাশ্দর পর তিপ্র রশ্র প্িশ্ছেি এবং সররাপ্র পপ্রশ্ষবা সম্পশ্র্ক  দররারী 
ির্য রিদাি রশ্র।

আপিার আশ্শপাশ্শ চরাি সংগঠিগুপ্ল We Speak NYC লিাস ররশ্েি িা েুশঁ্জ বার ররশ্ি MOIA -এর সাশ্র 
চযাগাশ্যাগ ররুি (212) 788-7654 িম্বশ্র।

http://www2.cuny.edu/academics/cpe/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/other-ways-to-graduate/adult-education
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/other-ways-to-graduate/adult-education
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ির্মিকতি উন্নয়ন
Workforce1 দিন্দ্রগুকল

Workforce1 এরটি পপ্রশ্ষবা যা চযাগ্য রিারথীশ্র রিস্তুি রশ্র এবং প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর মশ্ধ্য রাশ্জর সুশ্যাশ্গর সাশ্র সংযুতি 
রশ্র। Workforce1 র্যাপ্রয়ার চসন্টার প্িউ ইয়র্ক  প্সটি এর পাঁেটি অঞ্চশ্লই সব্করে অবপ্স্ি। চযাগ্য রাজ প্মপ্লশ্য় চদওয়া 
োড়াও Workforce1 চপশাগি রিপ্শষেশ্ণর সাশ্র চযাগ্যিাসম্পন্ন ব্যপ্তিশ্দর সংযুতি রশ্র এবং বপৃ্তিগি রিপ্শষেণ চপশাগি 
পপ্রশ্ষবার ওয়ার্ক শপ বা চপশাগি পরামশ্ক রিদাি রশ্র।

চয সব অপ্িবাসীশ্দর রাশ্জর অিশু্মাদি আশ্ে িারা এই পপ্রশ্ষবাগুপ্ল অ্যাশ্ক্সস ররশ্ি সষেম। 18 বের বয়শ্সর উশ্ধ্্ক চয 
চরউ এরটি Workforce1 র্যাপ্রয়ার চসন্টার পপ্রদশ্কি ররশ্ি পাশ্রি।

অিুগ্রহ রশ্র মশ্ি রােশ্বি: তবধ ID রিশ্য়াজি আপিার জন্ম িাপ্রে রিমাণ ররার জি্য। উদাহরণ অন্তিু্ক তি: IDNYC, 
প্িউ ইয়র্ক  চস্টে ড্ািার’স লাইশ্সসি, বার্ক সাটি্ক প্ফশ্রে পাসশ্পাে্ক , এবং আরও অশ্ির।

Workforce1 চরন্দ্রগুপ্লর ব্যাপাশ্র আরও জািিু: www.nyc.gov/workforce1

বার ররুি Workforce1 চসন্টাশ্রর অবস্াি: https://maps.nyc.gov/sbs

কু্দ্র ে্যেসাকয়ি পকরবেো
NYC কেজবনস সকলউিন (NYC Business Solutions)

NYC প্বজশ্িস সপ্লউশি প্বিামশূ্ল্য রিাপ্ত পপ্রশ্ষবার সম্ার যা সাহায্য রশ্র ব্যবসা শুরু ররশ্ি, পপ্রোলিা ররশ্ি এবং  
প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর মশ্ধ্য রিসাপ্রি ররশ্ি।

•  ব্যবসাপ্য়র চরাস্কসমহূ

•  আইপ্ি সহায়িা

•  আপ্র্কর সহায়িা

•  ইশ্সিপ্ন্টি

•  সররাশ্রর প্বপ্িন্ন প্বষয় সম্পশ্র্ক  জািা

•  প্িশ্য়াগ

•  রিপ্শষেণ

•  সররাশ্রর রাশ্ে প্বপ্রি ররা

•  সংে্যালঘু এবং মপ্হলাশ্দর মাপ্লরািাধীি ব্যবসাপ্য়র সংস্াগুপ্লর (Minority and Women-owned Business 
Enterprises, M/WBE) সাটি্ক প্ফশ্রশি

NYC ষুেদ্র ব্যবসা পপ্রশ্ষবা দপ্তর দ্ারা রিস্তাপ্বি পপ্রশ্ষবার ব্যাপাশ্র আরও জািশ্ি চদেুি nyc.gov/smallbiz.

ব্যবসার মাপ্লর চসন্টাশ্র সরাসপ্র চযাগাশ্যাগ ররশ্ি পাশ্রি অরবা 311 িম্বশ্র রল ররশ্ি পাশ্রি এবং “NYC 
Business Solutions” (NYC প্ব জশ্ি স সপ্ল উশি) -এর অিশু্রাধ ররশ্ি পাশ্রি।

http://www.nyc.gov/workforce1
https://maps.nyc.gov/sbs
https://www1.nyc.gov/site/sbs/index.page
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NYC কেজবনস সকলউিন দিন্দ্রগুকল (NYC Business Solutions Centers)

Bronx
400 East Fordham Road, Seventh Floor
Bronx, NY 10458
চফাি: (718) 960-7910

Brooklyn
9 Bond Street, Fifth Floor
Brooklyn, NY 11201
চফাি: (718) 875-3400

Manhattan
79 John Street 
New York, NY 10038

Upper Manhattan Center 
361 West 125th Street 
New York, NY 10027

Washington Heights Center 
560 West 181st Street  
New York, NY 10033

Queens
90-27 Sutphin Boulevard  
4th Floor 
Jamaica, NY 11435

Staten Island
120 Stuyvesant Place, Third Floor
Staten Island, NY 10301

কেকভন্ন ভাোয় কেনারূবল্য ে্যেসাকয়ি দিাস্মসরূহ

অপ্িবাসী মাপ্লরািাধীি চোে ব্যবসা প্িউ ইয়র্ক  প্সটি এর অর্কিীপ্ির এরটি অপপ্রহায্ক িূপ্মরা পালি রশ্র। শহশ্রর 
অপ্িবাসী উশ্দ্যাতিাশ্দর িজিা আমাশ্দর েলমাি অগেীরাশ্রর অংশ প্হশ্সশ্ব, চোে ব্যবসা পপ্রশ্ষবাগুপ্লর NYC প্ডপাে্ক শ্মন্ট 
(SBS), প্বশ্শষ িাশ্ব অপ্িবাসী উশ্দ্যাতিাশ্দর চোে ব্যবসা পপ্ররল্পিা, আরম্ বা বপৃ্দ্ধর জি্য এরটি ধাশ্প ধাশ্প প্িশ্দ্কশ তিপ্র 
রশ্রশ্ে।

•  প্িউ ইয়র্ক  শহশ্র আপিার ব্যবসার স্াপি: অপ্িবাসী ব্যপ্তিশ্দর জি্য এরটি প্িশ্দ্ক প্শরা অিলাইশ্ি আেটি প্বপ্িন্ন িাষায় 
nyc.gov/immigrantbiz -এ পাওয়া যাশ্ছে: 

– ইংশ্রপ্জ, আরবী, বাংলা, োইপ্িজ, হাইপ্িয়াি চরিওল, চরাপ্রয়াি, রাপ্শয়াি এবং স্্যাপ্িশ

•  এই গাইশ্ড এই সব প্বষশ্য় পরামশ্ক চদয়া আশ্ে: প্লজ সই ররা, সররাপ্র ব্যবস্া জািা এবং অপ্িবাসী প্িউ ইয়র্ক বাসীশ্দর 
অপ্ধরার জািা।

অপ্িবাসী ব্যবসায়ী মাপ্লরশ্দর জি্য এই প্সটির রাশ্ে আর প্র প্র রিরল্প আশ্ে চস ব্যাপাশ্র আরও জািার জি্য চদেুি:  
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/immigrant-business-initiative.

http://nyc.gov/immigrantbiz
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/immigrant-business-initiative
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এিটি ে্যেসা শুরু িরা ো িালাবনা

প্সটির রাশ্ে এমি সংস্াি আশ্ে যা আপিাশ্র সাহায্য রশ্র পারপ্মে, লাইশ্সসি এবং প্বপ্ধপ্িয়ম সংরিান্ত প্বষয় জািশ্ি। 
আরও জািশ্ি nyc.gov/business চদেুি।

আক ্্মি ক্রোয়ন
কেনারূবল্যর আক ্্মি পরারি্ম

NYC আপ্র্কর ষেমিায়ি দপ্তশ্রর(NYC Office of Financial Empowerment, OFE), মাধ্যশ্ম আপপ্ি এরজি 
চপশাদারী আপ্র্কর পরামশ্কদািার সাশ্র সামিাসামপ্ি চদো ররশ্ি পাশ্রি প্যপ্ি আপিাশ্র সাহায্য ররশ্ি পাশ্রি আপিার 
ঋণ প্িয়ন্ত্রণ প্িশ্ি, ঋণ সংগ্রাহশ্রর সাশ্র চমারাপ্বলা ররশ্ি, আপিার চরিপ্ডে উন্নি ররশ্ি, এরটি বাশ্জে তিপ্র ররশ্ি, 
এরটি ব্যাশ্ঙ্কর অ্যারাউন্ট েুলশ্ি, এরটি জরুরী িহপ্বল শুরু ররশ্ি, আপিার িপ্বষ্যশ্ির জি্য পপ্ররল্পিা এবং সঞ্চয় 
ররশ্ি, এবং আশ্রা অশ্ির প্রেু।

আপ্র্কর পরামশ্ক রিদাি ররা হয় প্বিামশূ্ল্য এবং চগাপিীয়িা বজায় চরশ্ে। রাউশ্সিলররা অশ্ির িাষায় ররা বশ্লি। শহর 
জশু্ড় রিায় 30টির মশ্ধ্য এরটি চরশ্ন্দ্র সাষোশ্ির সময় ঠির ররশ্ি রল ররুি 311। OFE-র রায্করিম ও পপ্রশ্ষবা সম্বশ্ধে 
আরও িশ্র্যর জি্য চদেুি nyc.gov/consumers।

http://nyc.gov/business
http://nyc.gov/consumers
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স্াস্্য পপ্রশ্ষবা
প্িউ ইয়র্ক  প্সটিশ্ি সমস্ত আবাপ্সররা অপ্িবাসি অবস্াি বা পপ্রশ্শাধ ররার ষেমিার প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ স্াস্্য পপ্রশ্ষবা 
ব্যবহার ররশ্ি পারশ্বি।

অশ্ির আবাপ্সররা প্েপ্রৎসা পপ্রশ্ষবার েরে পপ্রশ্শাধ ররায় সাহাশ্য্যর জি্য স্াস্্য প্বমা চপশ্ি পাশ্রি।

চয আবাপ্সরগণ অপ্বমারৃি িারা অশ্ির হাসপািাল এবং প্লিপ্িশ্র প্বমা োড়াই পপ্রেয্কা চপশ্ি পাশ্রি। এোড়াও 2019 
সাশ্ল প্সটি সবাইশ্র স্াস্্য পপ্রশ্ষবা রিদাি ররার জি্য NYC Care িাশ্ম এরটি িিুি রিরল্প শুিারম্ ররশ্ে। এর মশ্ধ্য 
চসই অপ্িবাসীরাও রশ্য়শ্ে যারা িাশ্দর অপ্িবাসি অবস্াশ্ির রারশ্ণ সররাপ্র স্াস্্য প্বমার জি্য চযাগ্য িি এবং চসই 
আবাপ্সররা যারা িাশ্দর রাশ্ে উপলি্য প্বমা প্বরশ্ল্পর েরে বহি ররশ্ি পারশ্বি িা। NYC Care -এর ব্যাপাশ্র 
আরও িশ্র্য 311 িম্বশ্র রল রশ্র বা www.nychealthandhospitals.org/nyccare -এ পাওয়া যাশ্ছে।

স্াস্্য কেরা
স্াস্্য প্বমা হশ্লা প্েপ্রৎসা েরে চমোশ্িার উপায়।

স্াস্্য প্বমার জি্য সাইি আপ ররার জি্য বা আপপ্ি চয আপ্র্কর সহায়িার জি্য চযাগ্য চস ব্যাপাশ্র ির্য চযমি আপপ্ি 
চরারায় প্বিামূশ্ল্য, সশরীশ্র, বহু িাষায় সহায়িা পাওয়া যায় িা 311 িম্বশ্র রল রশ্র বা “CoveredNYC” বা 
“SeguroNYC” প্লশ্ে 877877 িম্বশ্র চেক্সে রশ্র বা https://www1.nyc.gov/site/doh/health/ 
health-topics/health-insurance.page চদশ্ে জািশ্ি পাশ্রি।

সরিাকর কেরা

প্বিামশূ্ল্যর সররাপ্র স্াস্্য প্বমার প্বরল্প রারশ্ি পাশ্র আপিার জি্য আপিার অপ্িবাসি প্স্প্ির এবং আশ্য়র স্তশ্রর উপর প্িি্ক র 
রশ্র।

•  যপ্দ আপপ্ি এরজি অপ্িবাসী হি যার প্স্প্ি অস্ায়ী বা তবধিাশ্ব স্ায়ী (চদশীিূি ররা িাগপ্রর, সুবজ রাড্ক  ধারর, 
উদ্াস্তু, শরণারথী, U এবং T প্িসা ধারর, চেশ্ম্পারাপ্র চরিাশ্েশ্ক্টড চস্টোস চবপ্িপ্ফপ্শযাপ্রজ এবং আরও অশ্ির) বা 
তশশশ্ব আগমশ্ির জি্য প্বলপ্ম্বি প্রিয়া (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA),-এর এরজি 
রিাপর হশ্য় রাশ্রি, িাহশ্ল রম েরশ্ের প্বিামশূ্ল্যর জি প্বমা চযমি Medicaid বা Essential Plan-এর জি্য চযাগ্য 
হশ্ি পাশ্রি।

•   আপিার যপ্দ এরটি অপ্মমাংপ্সি অপ্িবাসি আশ্বদি বা প্িসা প্পটিশি রাশ্র বা সররাপ্র রাগজপরে রাশ্র যা আপিাশ্র 
US-এ রারার অিমুপ্ি চদয়, িাহশ্ল আপপ্ি চযাগ্য হশ্ি পাশ্রি রম েরশ্ের প্বিামশূ্ল্যর সররাপ্র স্াস্্য প্বমার জি্য 
চযমি Medicaid বা Essential Plan।

•   যপ্দ আপপ্ি গি্ক বিী হি, আপপ্ি Medicaid-এর জি্য চযাগ্য হশ্ি পাশ্রি, আপিার অপ্িবাসি প্স্প্ি প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ।

•  প্িই ইয়র্ক  চস্টশ্ে, 19 বেশ্রর প্িশ্ে চযই প্শশুরা িারা চযাগ্য স্াস্্য প্বমার আওিায় আসার এরটি রায্করিশ্মর মাধ্যশ্ম যার 
িাম Child Health Plus (CHP), অপ্িবাসি প্স্প্ি প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ।

https://www.nyccare.nyc/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/health-insurance.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/health-insurance.page
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ে্যকতিগে স্াস্্য কেরা

•  যপ্দ আপপ্ি এরজি অপ্িবাসী হি স্ায়ী বা সামপ্য়র আইপ্ি প্স্প্ি সহ, িাহশ্ল আপপ্ি ব্যপ্তিগি প্বমার জি্য িাম 
চলোশ্ি পাশ্রি NY চস্টে চহলর মাশ্র্ক েশ্্শ্সর মাধ্যশ্ম। আপিার আশ্য়র উপর প্িি্ক র রশ্র আপপ্ি চযাগ্য হশ্ি পাশ্রি 
প্বমার েরশ্ের জি্য আপ্র্কর সাহাশ্য্যর জি্য। আরও িশ্র্যর জি্য https://nystateofhealth.ny.gov চদেুি বা 
311 িম্বশ্র রল ররুি।

•  আপপ্ি যপ্দ চস্টে চহলর মাশ্র্ক েশ্্শ্স প্বমার আশ্বদি ররার জি্য চযাগ্য িা হি, আপপ্ি িাও ব্যপ্তিগি স্াস্্য প্বমা 
প্রিশ্ি পাশ্রি চস্টে চহলর মাশ্র্ক েশ্্শ্সর বাইশ্র এবং হয়ি আপিার রাশ্জর মাধ্যশ্ম স্াস্্য প্বমা ররবার জি্য চযাগ্য 
হশ্ি পাশ্রি।

•  আপপ্ি যপ্দ চস্টে চহলর মাশ্র্ক েশ্্শ্স প্বমার আশ্বদি ররার জি্য চযাগ্য িা হি, আপপ্ি িাও আপিার চযাগ্য বাচ্চাশ্দর 
জি্য আবশ্দি ররশ্ি পাশ্রি।

https://nystateofhealth.ny.gov
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সরিাকর হাসপাোল এেং িকরউকনটি স্াস্্য পকরিয্মা দিন্দ্র
সমস্ত NYC Health +Hospitals এর জি্য আপিার সবশ্েশ্য় প্িরেবিথী চরশ্ন্দ্রর সশ্গে চযাগাশ্যাগ ররার জি্য রল ররুি 
(718) 387-6407 িম্বশ্র।

আপপ্ি রম েরশ্ের স্াস্্য পপ্রশ্ষবা চপশ্ি পাশ্রি, প্বমা সহ বা ব্যপ্িি NYC Health +Hospitals (H+H)-এর 
মাধ্যশ্ম। H+H সঙ্কেরালীি পপ্রশ্ষবা, রিারপ্মর স্াস্্য পপ্রশ্ষবা পরীষো, টিরাররণ এবং আরও অশ্ির প্রেু রিদাি রশ্র 
প্বপ্িন্ন বয়শ্সর মািষুশ্দর।

সমস্ত অপ্িবাসী িাশ্দর অপ্িবাসি অবস্াি বা পপ্রশ্শাধ ররার ষেমিা প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ প্েপ্রৎসা পপ্রেয্কা চপশ্ি পাশ্রি।

H+H স্াস্্য পপ্রেয্কা চরন্দ্রগুপ্ল আপিার অপ্িবাসি অবস্াশ্ির ব্যাপাশ্র ির্য সংগ্রহ রশ্র। চফশ্ডরাল আইি অিযুায়ী 
সমস্ত হাসপািালশ্র অপ্িবাসি অবস্াি বা পপ্রশ্শাধ ররার ষেমিার প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ এরজি ব্যপ্তিশ্র আপৎরালীি প্েপ্রৎসা 
পপ্রশ্ষবা রিদাি ররশ্ি হয়।

সঙ্কেরালীি Medicaid রিশ্য়াজিীয় যত্ন এবং পপ্রশ্ষবা রিদাি ররশ্ব চরাি সঙ্কেরালীি প্েপ্রৎসা অবস্ার প্েপ্রৎসার 
জি্য। এটি প্িউ ইয়র্ক  চস্টশ্ে, স্ল্প-আশ্য়র ব্যপ্তিবশ্গ্কর রাশ্ে উপলি্য অপ্িবাসি প্স্প্ি প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ। আপপ্ি এরটি 
হাসপািাশ্ল িপ্ি্ক  হশ্ি পাশ্রি চরাি সঙ্কশ্ের সমশ্য়।

প্িউ ইয়র্ক  প্সটির অপ্িবাসি অবস্াি এবং অি্যাি্য চগাপিীয় ির্য সুরপ্ষেি রাোর জি্য এরটি িীপ্ি আশ্ে। 
H+H আপিার চগাপিীয়িার অপ্ধরারশ্র ময্কাদা চদশ্ব।

সররাপ্র হসপ্পোল এবং স্াস্্য চরশ্ন্দ্রর িাপ্লরার জি্য 311 িম্বশ্র রল ররুি।

NYC HEALTH +HOSPITALS দহল্ দিয়ার অেস্ান
Bronx
NYC Health + Hospitals/Jacobi 
1400 Pelham Parkway South 
Bronx, New York 10461 
চফাি: (718) 918-5000

NYC Health + Hospitals/Lincoln 
234 East 149th Street 
Bronx, New York 10451 
চফাি: (718) 579-5000

NYC Health + Hospitals/North Central Bronx 
3424 Kossuth Avenue 
Bronx, New York 10467 
অ্যাপশ্য়ন্টশ্মন্ট: (844) 692-4692 
সাধারণ ির্য: (718) 918-5700

Brooklyn
NYC Health + Hospitals/Coney Island 
2601 Ocean Parkway 
Brooklyn, New York 11235 
চফাি: (718) 616-3000
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NYC Health + Hospitals/Kings County 
451 Clarkson Avenue 
Brooklyn, New York 11203 
চফাি: (718) 245-3131

NYC Health + Hospitals/Woodhull 
760 Broadway 
Brooklyn, New York 11206 
চফাি: (718) 963-8000

Manhattan
NYC Health + Hospitals/Bellevue 
462 First Avenue 
New York, New York 10016 
চফাি: (212) 562-5555

NYC Health + Hospitals/Harlem 
506 Lenox Avenue 
New York, New York 10037 
চফাি: (212) 939-1000

NYC Health + Hospitals/Metropolitan 
1901 First Avenue 
New York, New York 10029 
চফাি: (212) 423-6262

Queens
NYC Health + Hospitals/Elmhurst 
79-01 Broadway 
Elmhurst, New York 11373 
চফাি: (718) 334-4000

NYC Health + Hospitals/Queens 
82-68 164th Street 
Jamaica, New York 11432 
চফাি: (718) 883-3000

NYC HEALTH + HOSPITALS 
গ্ার দহল্-িরকুনটি দহল্ দসন্ার
Bronx
NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Morrisania 
1225 Gerard Avenue 
Bronx, New York 10452 
চফাি: (718) 960-2781

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Belvis 
545 East 142nd Street 
Bronx, New York 10454 
চফাি: (718) 579-4000



সম্প্রপ্ি আগি অপ্িবাসীশ্দর জি্য পপ্রশ্ষবা  |  21

Brooklyn 
NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Cumberland 
100 North Portland Avenue 
Brooklyn, New York 11205 
চফাি: (718) 388-5889

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, East New York 
2094 Pitkin Avenue 
Brooklyn, New York 11207 
চফাি: (718) 388-5889

Manhattan
NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gouverneur 
227 Madison Street 
New York, New York 10002 
চফাি: (212) 238-7897

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Sydenham 
264 West 118th Street 
New York, New York 10026 
চফাি: (212) 932-6500

Staten Island 
NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Vanderbilt 
165 Vanderbilt Avenue 
Staten Island, NY 10304 
চফাি: (844) 692-4692

গ্ার দহল্-দনইোরহুড দহল্ দসন্ার
Bronx
NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Daniel Webster 
401 East 168th Street 
Bronx, NY 10456 
চফাি: (718) 538-1982

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gunhill 
1012 East Gunhill Road 
Bronx, NY 10469 
চফাি: (718) 918-8850

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Melrose Houses 
348 East 156th Street 
Bronx, NY 10451 
চফাি: (844) 692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Tremont 
1826 Arthur Avenue 
Bronx, NY 10457 
চফাি: (646) 815-9700
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Brooklyn 
NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Bedford 
485 Throop Avenue 
Brooklyn, New York 11221

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Bushwick 
335 Central Avenue 
Brooklyn, NY 11221 
চফাি: (718) 573-4860

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Greenpoint 
875 Manhattan Avenue 
Brooklyn, NY 11222 
চফাি: (718) 630-3220

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Williamsburg 
279 Graham Avenue 
Brooklyn, NY 11211 
চফাি: (718) 384-0563

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Fort Greene 
295 Flatbush Avenue Extension 
Brooklyn, NY 11201 
চফাি: (718) 388-5889

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Sumner 
47 Marcus Garvey Boulevard 
Brooklyn, NY 11206 
চফাি: (718) 455-3884

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Jonathan Williams 
333 Roebling Street 
Brooklyn, NY 11211 
চফাি: (718) 387-6470

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Brownsville 
259 Bristol Street 
Brooklyn, NY 11212 
চফাি: (718) 495-7283

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Crown Heights 
1218 Prospect Place 
Brooklyn, NY 11213 
চফাি: (718) 388-5889

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Ida G. Israel 
2925 West 19th Street 
Brooklyn, NY 11224 
চফাি: (844) 872-6639
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NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Homecrest 
1601 Avenue S 
Brooklyn, NY 11229 
চফাি: (718) 616-5102

Manhattan
NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Judson 
34 Spring Street 
New York, NY 10012 
চফাি: (212) 925-5000

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Roberto Clemente 
540 East 13th Street 
New York, NY 10009 
চফাি: (212) 387-7400

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, La Clinica Del Barrio 
413 East 120th Street 
New York, NY 10035 
চফাি: (212) 410-7940

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, St. Nicholas 
281 West 127th Street 
New York, NY 10027 
চফাি: (212) 865-1300

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Dyckman-Clinica de Las Americas 
175 Nagle Avenue 
New York, NY 10034 
চফাি: (212) 544-2001

Queens 
NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Jackson Heights 
34-33 Junction Boulevard 
Queens, NY 11372 
চফাি: (718) 334-6150

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Women’s Health Center 
59-17 Junction Boulevard 
Queens, NY 11368 
চফাি: (718) 334-6300

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Ridgewood 
769 Onderdonk Avenue 
Queens, NY 11385 
চফাি: (718) 334-6190

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Parsons 
90-37 Parsons Boulevard 
Queens, NY 11432 
চফাি: (718) 334-6440
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NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Springfield Gardens 
134-64 Springfield Boulevard 
Queens, NY 11413 
চফাি: (718) 334-6801

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, South Queens 
114-02 Guy R. Brewer Boulevard 
Queens, NY 11434 
চফাি: (718) 883-6699

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Woodside 
50-53 Newtown Road 
Queens, NY 11377 
চফাি: (718) 334-6140

Staten Island
NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Mariner’s Harbor 
2040 Forest Avenue 
Staten Island, NY 10303 
চফাি: (718) 266-6328

কনউ ইয়ি্ম  কসটি স্াস্্য কেভাবগর কলিকনি
দেডাবরল ভাবে দযাগ্যোরিাপ্ত স্াস্্য দিন্দ্রগুকল (Federally Qualified Health 
Centers, FQHC)

FQHC অর্ক পায় চফডাশ্রল সররাশ্রর রাে চরশ্র প্েপ্রৎসাগি রিযত্ন রিদাি ররার চষেশ্রে এমি চয চরািও মািশু্ষর জি্য 
যার িা রিশ্য়াজি। এই স্ািগুপ্ল রিশ্দয় েরে মািািসই রশ্র চদয়ি চরাগীর চরাজগাশ্রর উপর প্িপ্তি রশ্র। প্িউ ইয়র্ক  শহশ্র 
এররম ব্যবস্া অশ্িরগুপ্ল আশ্ে। এরটি সুপ্বধাজির স্াশ্ি অবপ্স্ি চরন্দ্র েুশঁ্জ চপশ্ি যাি  
https://findahealthcenter.hrsa.gov এ এবং আপিার ঠিরািা রিশ্বশ ররুি।

আরও স্াস্্য সংক্রান্ত ে্্য

স্াস্্য সংক্রান্ত ে্্য ক্রোয়বনর জন্য (HITE - Health Information Tool for Empowerment)

HITE (http://hitesite.org/) স্াস্্য ও সামাপ্জর পপ্রশ্ষবার এরটি অিলাইি প্ডশ্রক্টপ্র বহৃতির প্িউ ইয়র্ক  অঞ্চশ্ল, প্িউ 
ইয়র্ক  শহশ্রর পাঁেটি বশ্রার সবরটি সহ। প্ডশ্রক্টপ্রটি অিসুধোিশ্যাগ্য পপ্রশ্ষবার ধরি, অবস্াি এবং চয িাষায় ররা 
বলা হয় িার প্িপ্তিশ্ি।

টিিািরণ

প্শশুশ্দর টিরা চদওয়া রিশ্য়াজি িাশ্দর সু্শ্ল িপ্ি্ক  ররার জি্য। এরটি বাচ্চার রাশ্ে যপ্দ িার টিরাররশ্ণর ির্য িা 
রাশ্র, প্শষো প্বিাগ িা সশ্্বেও িাশ্র িপ্রিুতি ররশ্ি পারশ্ব চরাি প্বদ্যালশ্য়, এবং বাচ্চাটির পপ্রবাশ্রর সাশ্র রাজ ররশ্ি 
পাশ্র িাশ্দর রিশ্য়াজিীয় ির্য চজাগার ররার জি্য।

প্শশুশ্দর এবং রিাপ্তবয়শ্স্র টিরাররণ সম্বশ্ধে জািার জি্য এবং টিরাররণ প্লিপ্িশ্রর অবস্াি জািার জি্য অিগু্রহ রশ্র 
ওশ্য়বসাইে চদেুি: https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page.

https://findahealthcenter.hrsa.gov
https://findahealthcenter.hrsa.gov
http://hitesite.org/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page
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টিিািরণ কলিকনি
Fort Greene Health Center 
295 Flatbush Avenue Extension, 5th Floor 
Brooklyn, NY 11201

টিউোরকুবলাকসস দিস্ট দসন্ার

Bronx 
Morrisania Chest Center 
1309 Fulton Avenue, 1st Floor 
Bronx, NY 10456

Brooklyn 
Fort Greene Chest Center 
295 Flatbush Avenue Extension, 4th Floor 
Brooklyn, NY 11201

Manhattan 
Washington Heights Chest Center 
600 West 168th Street, 3rd Floor 
New York, NY 10032

Queens 
Corona Chest Center 
34-33 Junction Boulevard, 2nd Floor 
Jackson Heights, NY 11372

দযৌন স্াস্্য কলিকনি
NYC আপপ্ি স্াস্্য দপ্তশ্রর আেটি চযৌি চরাগ প্লিপ্িশ্রর মশ্ধ্য HIV সহ চযৌিবাপ্হি সংরিমশ্ণর (sexually 
transmitted infections, STI) জি্য রম চরশ্র প্বিামশূ্ল্যর পপ্রশ্ষবা চপশ্ি পাশ্রি। এই প্লিপ্িরগুপ্ল রিরশ্ম এশ্ল রিরশ্ম 
পপ্রশ্ষবা পাশ্বি এই প্িপ্তিশ্ি চরাগী চদশ্ে। চরািও অ্যাপশ্য়ন্টশ্মশ্ন্টর রিশ্য়াজি চিই। 12 বের বা িার চেশ্য় চবশী বয়সী 
চয চরািও ব্যপ্তি িার অপ্িবাসি অবস্াি প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ প্লিপ্িশ্র আসশ্ি পাশ্র। চরািও প্পিা-মািার সম্মপ্ির রিশ্য়াজি চিই। 

যপ্দ আপিার স্াস্্য প্বমা িা রাশ্র বা স্াইপ্ডং চস্ল প্ফ পপ্রশ্শাধ ররশ্ি অষেম িাহশ্লও আপপ্ি এই পপ্রশ্ষবাগুপ্ল চপশ্ি 
পাশ্রি। 

12 বের বা িার চেশ্য় চবশী বয়সী সমস্ত চরাগী প্িম্নপ্লপ্েিগুপ্ল ররাশ্ি পাশ্রি:

•  STI পরীষেণ এবং প্েপ্রৎসা

•  HIV পরীষো

চযাগ্য চরাগী চপশ্ি পাশ্রি 

•  HIV প্েপ্রৎসার আরম্

•  PEP (চপাস্ট-এক্সশ্পাজার রিফাইল্যাপ্ক্সস)

•  PrEP (প্রি-এক্সশ্পাজার রিফাইল্যাপ্ক্সস) পপ্রশ্ষবা
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•  HPV, চমপ্িিজাইটিস, চহপাোইটিস A এবং চহপাোইটিস B-এর জি্য টিরাররণ

•  আপৎরালীি গি্ক প্িশ্রাধর

•  রাউশ্সিপ্লংশ্য়র মশ্ধ্য রশ্য়শ্ে:

*প্্রিপ্িং, সংপ্ষেপ্ত ইন্টারশ্িিশি এবং অ্যালশ্রাহল ও মাদর ব্যবহাশ্রর জি্য প্েপ্রৎসার চরফাশ্রল

*সঙ্কে এবং স্ল্প-চময়াদী রাউশ্সিপ্লং মলূ্যায়ি এবং সামাপ্জর পপ্রশ্ষবায় চরফাশ্রল

আরও িশ্র্যর জি্য চদেুি https://www1.nyc.gov/site/doh/services/allclinics.page  
বা 311 িম্বশ্র রল ররুি। 

Bronx: 
Morrisania Sexual Health Clinic 
1309 Fulton Avenue, 2nd Floor 
Bronx, NY 10456

Manhattan: 
Central Harlem Sexual Health Clinic 
2238 5th Avenue, 1st Floor 
New York, NY 10037

Riverside Sexual Health Clinic 
160 W 100th Street, 1st Floor 
New York, NY 10025

Chelsea Sexual Health Clinic 
303 Ninth Avenue, 1st Floor 
New York, NY 10001

Brooklyn: 
Fort Greene Sexual Health Clinic 
295 Flatbush Avenue Extension, 2nd Floor 
Brooklyn, NY 11201

Crown Heights Sexual Health Clinic 
1218 Prospect Place, 2nd Floor 
Brooklyn, NY 11213

Queens: 
Corona Sexual Health Clinic 
34-33 Junction Boulevard, 1st Floor 
Jackson Heights, NY 11372

Jamaica Sexual Health Clinic 
90-37 Parsons Boulevard, 1st Floor 
Jamaica, NY 11432

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/allclinics.page
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NYC HEALTH + HOSPITALS রিাইড দহল্ দসন্ার

NYC HEALTH + HOSPITALS-এ রিাইড চহলর চসন্টার সুরপ্ষেি এবং যরাযর অবস্াি রিদাি রশ্র চযোশ্ি চলসপ্বয়াি, 
চগ, বাইশ্সক্সুয়াল, ট্াসিশ্জন্ডার এবং কুইর (lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer, LGBTQ) 
চরাগীরা ব্যপ্তিগি এবং পপ্রবার-প্িপ্তির পপ্রেয্কা লাি রশ্রি রিাইড চহলর চসন্টাশ্রর রমথীগণ LGBTQ রপ্মউপ্িটির 
স্াশ্স্্য আবশ্যরিায় অগ্রণী রিপ্শষেণ সমূ্পণ্ক রশ্রশ্ে। রিশ্ি্যরটি রিাইড চহলর চসন্টাশ্রর পপ্রশ্ষবার মশ্ধ্য রশ্য়শ্ে: রিারপ্মর 
পপ্রেয্কা, টিরাররণ, প্লগে প্িধ্কারণ পপ্রেয্কা—  হশ্ম্কাি চররাপ্প, চস্শাপ্লটি চরফাশ্রল, পপ্রবার পপ্ররল্পিা HIV/STD 
প্্রিপ্িং এবং প্েপ্রৎসা, PrEP (প্রি-এক্সশ্পাজার চরিাফাইল্যাপ্ক্সস), যুব রিাপ্তবয়স্ পপ্রেয্কা এবং সামাপ্জর রাজ। NYC 
চহলর+ হসপ্পোশ্লর প্িম্নপ্লপ্েি জায়গায় রিাইড চহলর চসন্টার আশ্ে:

NYC Health + Hospitals/Bellevue 
462 First Avenue  
New York, NY 10016

NYC Health + Hospitals/Gotham Health  
34 Spring Street  
New York, NY 10012 
*রমবয়সী যুবা এবং প্রশ্শার-প্রশ্শারীশ্দর পপ্রেয্কায় প্বশ্শষজ্

NYC Health + Hospitals/Gotham Health – Gouverneur  
227 Madison Street  
New York, NY 10002

NYC Health + Hospitals/Metropolitan 
1901 First Avenue  
New York, NY 10029  
*এোড়াও চমশ্ট্াপপ্লেি প্রেু প্লগে প্িধ্কারণ পপ্রেয্কা অফার রশ্র

NYC Health + Hospitals/Woodhull 
760 Broadway  
Brooklyn, NY 11206

অ্যাপশ্য়ন্টশ্মন্ট বা অপ্িপ্রতি িশ্র্যর জি্য অিগু্রহ রশ্র 844-NYC-4NYC বা 844-692-4692 িম্বশ্র রল ররুি এবং 
আমাশ্দর রিাইড চহলর পপ্রশ্ষবার ব্যাপাশ্র প্জজ্াসা ররুি।
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বাসস্াি

সরিাকর আোসন এেং সাশ্রয়ী রবূল্যর োসস্ান (PUBLIC HOUSING 
AND AFFORDABLE HOUSING)
কনউ ইয়ি্ম  িহবরর আোসন িেৃ্ম পক্ (New York City Housing Authority)

প্িউ ইয়র্ক  হাউপ্জং রিৃ্ক পষে (New York City Housing Authority, NYCHA) এর িদ্রস্ এবং সাশ্রয়ী মশূ্ল্যর 
আবাসি রিদাি রশ্র এর প্িরাপদ ও সুরপ্ষেি রারার পপ্রশ্বশ্শ রম-চরাজগার এবং মধ্যম-চরাজগাশ্রর বাপ্সদোশ্দর জি্য।

জি আবাসি উন্নয়শ্ি এরটি অ্যাপাে্ক শ্মন্ট পাবার জি্য প্বশ্বপ্েি হশ্ি চগশ্ল আশ্বদি ররুি এোশ্ি  
https://apply.nycha.info. আপিার পপ্রবাশ্রর অন্তি এরজি সদস্য অবশ্যই মাপ্র্ক ি যুতিরাশ্্রের িাগপ্রর হশ্ি হশ্ব বা 
অ-িাগপ্রর যার চযাগ্যিারিাপ্ত অপ্িবাসি প্স্প্ি রশ্য়শ্ে (প্গ্রি রাড্ক  ধারর, উদ্াস্তু/এসাইপ্ল)। যারা আশ্বদি রশ্রি িাশ্দর 
এরটি ওশ্য়ইটিং প্লস্ট আশ্ে।

কনউ ইয়ি্ম  িহবরর আোসন সংবযাগ

NYC Housing Connect (https://a806-housingconnect.nyc.gov/nyclottery/lottery.html#home) 
এরটি চপাে্ক াল চযোশ্ি প্িউ ইয়র্ক  শহশ্র সাশ্রয়ী আবাসশ্ির সুশ্যাগ চোঁজা যায়। সাইেটিশ্ি, আপপ্ি পাশ্রি:

•  রীিাশ্ব প্িউ ইয়র্ক  প্সটিশ্ি সাশ্রয়ী আবাসশ্ির আশ্য়াজি ররা যায়।

•  বি্ক মাি ও আসন্ন আবাসি সুশ্যাগগুপ্ল চদেুি।

•  আপিার পপ্রবাশ্রর জি্য এরটি আশ্বদি শুরু ররুি, সংরষেণ ররুি, এবং সমূ্পণ্ক ররুি।

•  এমি আবাসি প্বরশ্ল্পর জি্য আশ্বদি ররুি যার জি্য আপপ্ি চযাগ্য প্বশ্বপ্েি হশ্ি পাশ্রি।

সাশ্রয়ী আবাসশ্ির জি্য চযাগ্য প্বশ্বপ্েি হওয়া এর দীঘ্ক রিপ্রিয়া হশ্ি পাশ্র, এবং এমি রিপ্িশ্রুপ্ি চিই চয আপপ্ি আবাসি 
পাশ্বি। সাশ্রয়ী আবাসশ্ির জি্য আশ্বদি ররার জি্য আপিাশ্র এরটি চরিপ্ডে এবং পশ্াদপে পরীষো প্দশ্ি হশ্ি পাশ্র 
চযাগ্যিা প্বশ্বেিার জি্য প্্রিপ্িং রিপ্রিয়ার অংশ প্হশ্সশ্ব। এর জি্য আপিার এরটি চসাশাল প্সপ্রউপ্রটি িম্বর (Social 
Security Number, SSN) বা ইপ্ন্ডপ্িজয়ুাল ে্যাক্স আইশ্ডপ্ন্টপ্ফশ্রশি িম্বর (Individual Tax Identification 
Number, ITIN) রারা রিশ্য়াজি হশ্ি পাশ্র। আপিার পপ্রবার অবশ্যই চযাগ্য প্বশ্বপ্েি হশ্ি হশ্ব এর প্বশদ মািদণ্ড 
অিুযায়ী রিপ্ি সম্পপ্তির প্িপ্তিশ্ি এবং অবশ্যই যরেিরে িাশ্ব প্িব্কাপ্েি হশ্ি হশ্ব চসই সম্পপ্তির লোপ্রশ্ি।

আশ্বদশ্ির অশ্ির সংে্যার জি্য NYC আবাসি সংশ্যাগ এরর রাউশ্সিপ্লং রিদাি ররশ্ি পাশ্র িা আশ্বদি ররার পদ্ধপ্ির 
উপর। প্রন্তু, আপপ্ি আপিার অঞ্চশ্লর আবাসি এম্বাশ্সডশ্রর সাশ্র চযাগাশ্যাগ ররশ্ি পাশ্রি (nyc.gov/site/hpd/
renters/housing-ambassadors.page) আশ্বদি ররার জি্য আশ্রা ির্য এবং সহায়িার জি্য। আপপ্ি এই 
রিপ্রিয়ার ডাউিশ্লাড ররা যায় এমি রিপ্রিয়ার সম্বশ্ধে ির্য েুশঁ্জ বার ররশ্ি পাশ্রি এরাপ্ধর িাষায় NYC আবাসি 
সংশ্যাশ্গ।

https://apply.nycha.info
https://a806-housingconnect.nyc.gov/nyclottery/lottery.html#home
https://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/housing-ambassadors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/housing-ambassadors.page
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গহৃহীনো রিকেবরাি
আপিার গৃহহীি হওয়া যপ্দ আসন্ন হয়, চহামশ্বস (Homebase) আপিাশ্র সাহায্য ররশ্ি পাশ্র যাশ্ি আপিাশ্র আশ্রশ্য় 
চযশ্ি িা হয়।

চহামশ্বস আপিাশ্র সাহায্য ররশ্ব এরটি ব্যপ্তিগি পপ্ররল্পিা তিরী ররশ্ি এরটি িাৎষেপ্ণর আবাসি সঙ্কে পার ররার 
জি্য এবং দীঘ্কশ্ময়াদী আবাসি স্াপ্য়ত্ব রিাপ্ত হবার জি্য।

আপপ্ি প্িম্নপ্লপ্েি চষেশ্রে চহামশ্বশ্সর জি্য চযাগ্য হশ্ি পাশ্রি যপ্দ:

•  প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর আশ্রশ্য়র প্সশ্স্টশ্ম রিশ্বশ ররার আসন্ন ঝঁুপ্র রাশ্র আপিার

•  আপপ্ি রম চরাজগার রশ্রি

এরটি রপ্মউপ্িটিশ্ি 23টি সুপ্বধামি অবপ্স্ি রিপ্িশ্রাধ দপ্তর সহ যা গৃহহীিিা রিপ্িশ্রাধ প্বশ্শষজ্ দ্ারা পূণ্ক, চহামশ্বস 
এর পপ্রশ্ষবার সম্ার রিদাি রশ্র এরই োশ্দর িলায় যার অন্তিু্ক তি:

•  উৎোি রিপ্িশ্রাধ পপ্রশ্ষবা

•  সব্কজিীি সুশ্যাগসুপ্বধা রিাপ্ত হবার সহায়িা

•  আপ্র্কর রাউশ্সিপ্লং এবং অর্ক প্িয়ন্ত্রণ

•  স্ািান্তরররশ্ণর জি্য সাহায্য

•  বাপ্ড়র মাপ্লর এবং পপ্রবাশ্রর সশ্গে মধ্যস্িা

•  োকুরী পপ্রশ্ষবা/চরফাশ্রলসমহূ

•  রপ্মউপ্িটি সংস্াশ্ির সংশ্যাগ

•  স্ল্প-চময়াদী আপ্র্কর সহায়িা

আপপ্ি যপ্দ চরাি আশ্রশ্য় যাবার ররা িাশ্বি রিরশ্ম এরজি চহামশ্বস রাউপ্সিলাশ্রর সাশ্র সাষোশ্ির সময় প্িি রল 
রশ্র। আপিার রপ্মউপ্িটিশ্ি চহামশ্বস রিপ্িশ্রাধ দপ্তশ্রর জি্য চফাি ররুি 311।

োসস্াবনর অকিিার
NYC মািবাপ্ধরার আইি অিযুায়ী বাপ্ড়র মাপ্লরশ্দর এগুপ্ল ররা চবআইপ্ি:

•  রাশ্রা আবাসি প্স্প্ি, জািীয়িা, বা ধমথীয় প্ববোশ্সর রারশ্ণ িাড়া প্দশ্ি অস্ীরার ররা

•  প্বজ্াপি চদওয়া চয এর প্িপ্দ্কষ্ট ধরশ্ির িাড়াশ্ে চযমি অপ্িবাসী বা প্িপ্দ্কষ্ট চরাশ্িা চদশ্শর মািষু স্াগি িয়

•  িাড়াশ্েশ্দর জি্য উপযুতি চমরামপ্ি িা ররা বা িাড়াশ্েশ্দর সমাি পপ্রশ্ষবা রিদাি িা ররা িাশ্দর অপ্িবাসী প্স্প্ি, 
জািীয়িা, বা ধমথীয় প্ববোশ্সর রারশ্ণ

•  অ্যাপাে্ক শ্মন্ট োপ্ল রশ্র চদবার জি্য িাড়াশ্েশ্দর হয়রাপ্ি ররা বা িাশ্দর লষে্য ররা িাশ্দর অপ্িবাসী প্স্প্ি, জািীয়িা, 
বা ধমথীয় প্ববোশ্সর উপর প্িপ্তি রশ্র

আপপ্ি যপ্দ এরটি লঙ্ঘশ্ির ররা জািাশ্ি োি িাম চগাপি চরশ্ে, বা চরাশ্িা বর প্দশ্ি োি, বা িাপ্লশ জািাশ্ি োি, 
আপপ্ি 311 রল রশ্র মািবাপ্ধরাশ্রর রপ্মশশ্ির সাশ্র ররা বলশ্ি োইশ্ি পাশ্রি।
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প্শশু ও পপ্রবার রল্যাণ
কিশু পকরিয্মা
আপপ্ি আপিার প্শশুশ্দর িপ্রিুতি ররশ্ি পারশ্বি 6 সপ্তাহ চরশ্র 4 বের অবপ্ধ চরন্দ্র-প্িপ্তির এবং গৃহ প্িপ্তির চসটিং 
এর প্শশু রিযশ্ত্ন আপ্ল্কলাি্ক NYC বশ্ল এরটি রায্করিশ্মর মাধ্যশ্ম। এই রায্করিমটি পপ্রবারশ্দর সহায়িা রশ্র িাশ্দর 8 
চরশ্র 10 ঘন্টা সময় রিদাি রশ্র সারা বের ধশ্র এবং প্শশু ও পপ্রবারগুপ্লশ্র আশ্রা শপ্তিশালী রশ্র চিাশ্ল গুরুত্বপূণ্ক 
সহায়িা রিদাি রশ্র চযমি মািপ্সর স্াস্্য, প্দ্-িাষা, এবং পুপ্ষ্ট পপ্রশ্ষবার মাধ্যশ্ম। িাোড়া 6 সপ্তাহ চরশ্র 13 বের 
বয়শ্সর প্শশু সহ চযাগ্য পপ্রবারগুপ্লশ্র প্শশু রিযত্ন রিয় ররার িাউোর রিদাি ররা চযশ্ি পাশ্র প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর 
রিদািরারীশ্দর প্িরে। 

আপ্ল্কলাি্ক NYC -র জি্য চযাগ্যিার মািদণ্ড বণ্কিা ররা হশ্য়শ্ে NYC প্শশু পপ্রশ্ষবা রিশাসি (Administration for 
Children’s Services, ACS) ওশ্য়বসাইশ্ে https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/eligibility.page । 

যপ্দ আপিার পপ্রবার আপ্ল্কলাি্ক NYC প্শশু পপ্রেয্কা বা Head Start পপ্রশ্ষবার জি্য চযাগ্য িা হয় িাহশ্ল আপিার 
প্িরে অি্য লাইশ্সসিরিাপ্ত প্শশু পপ্রেয্কা চরন্দ্র প্েপ্নিি ররশ্ি অিুগ্রহ রশ্র DOHMH Child Care Connect প্রশ্সাস্ক 
চদেুি (এোশ্ি পাওয়া যায়: https://a816-healthpsi.nyc.gov/ChildCare/SearchAction2.do)।

োদ্য সহায়ো
সম্রূি পকুটি সহায়ো রিিল্প (Supplementary Nutrition Assistance Program, 
SNAP) এেং রকহলা, নেজােি এেং োচ্চা (Women, Infants, and Children, WIC)

(যা আশ্গ পপ্রপ্েি প্েল “ফুড স্ট্যাম্প” প্হশ্সশ্ব) পপ্রবার ও এরর ব্যপ্তিশ্র সাহায্য রশ্র িাশ্দর োশ্দ্যর েরে চমোশ্ি। 
এই রায্করিমটি উপলি্য চসই সব অপ্িবাসীশ্দর জি্য যাশ্দর রাগজপরে চিই এবং প্িপ্দ্কষ্ট অপ্িবাপ্সশ্দর চষেশ্রে অশ্পষোর 
সময় রিশ্যাজ্য হশ্ি পাশ্র। আপপ্ি প্িশ্জ অশ্যাগ্য হশ্লও, আপিার 18 বেশ্রর রম বয়সী বাচ্চাশ্দর হশ্য় আশ্বদি ররশ্ি 
পাশ্রি।

আপিার প্িরেস্ এরটি SNAP চরন্দ্র েুঁজশ্ি https://www1.nyc.gov/site/hra/locations/ 
snap-locations.page এোশ্ি অিলাইশ্ি আশ্বদি ররুি: https://access.nyc.gov, ডারশ্যাশ্গ আশ্বদি চপশ্ি, 
চরািও এরটি SNAP চরশ্ন্দ্র প্গশ্য় আশ্বদি ররশ্ি (718) 557-1399 িম্বশ্র ইিশ্ফালাইশ্ি রল ররুি অরবা এরটি 
আশ্বদশ্ির পরে োপ্পশ্য় চসটিশ্র চরািও SNAP চরশ্ন্দ্র প্দশ্য় আসুি।

WIC রম-চরাজশ্গশ্র মা, গি্ক বিী মপ্হলা, অল্প বয়স্ প্শশুশ্দর দধু, ফশ্লর রস, ফমু্কলা এবং অি্যাি্য স্াস্্যরর োদ্যসমূহ 
রিদাি রশ্র। আপপ্ি যপ্দ এরজি গি্ক বিী মপ্হলা হি, যপ্দ আপিার বাচ্চার বয়স 5 বেশ্রর রম হয় বা আপপ্ি যপ্দ 
স্তি্যদাি রশ্রি, িাহশ্ল আপপ্ি WIC এর জি্য চযাগ্য প্বশ্বপ্েি হশ্ি পাশ্রি।

WIC-এর ব্যাপাশ্র আরও জািশ্ি চদেুি: https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic বা 
চগ্রাইং আপ চহলপ্দ হেলাইি (800) 522-5006 িম্বশ্র রল ররুি।

https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/eligibility.page
https://a816-healthpsi.nyc.gov/ChildCare/SearchAction2.do
https://www1.nyc.gov/site/hra/locations/snap-locations.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/locations/snap-locations.page
https://access.nyc.gov
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/


সম্প্রপ্ি আগি অপ্িবাসীশ্দর জি্য পপ্রশ্ষবা  |  31

সঙ্কটিালীন োদ্য সহায়ো রিিল্প (Emergency Food Assistance Program)

আপিার যপ্দ োবাশ্রর রিশ্য়াজি হয়, িাহশ্ল এমিও স্াি আশ্ে চযোশ্ি আপপ্ি প্বিামশূ্ল্য োবার পাশ্বি। সঙ্কোলীি োদ্য 
রিরশ্ল্পর চরন্দ্র চগাো শহর জশু্ড় েপ্ড়শ্য় আশ্ে। োদ্য প্যাপ্্রির মাধ্যশ্ম সহায়িা উপলি্য আশ্ে যা এমি মপু্দোিার প্জপ্িস 
রিদাি রশ্র যা আপপ্ি বাপ্ড়শ্ি রপ্মউপ্িটির রান্নাঘশ্র তিপ্র ররশ্ি পারশ্বি, যা আপিাশ্র ঘর রিদাি ররশ্ব।

চরারায় এবং প্রিাশ্ব আপপ্ি সাহায্য চপশ্ি পাশ্রি েুশঁ্জ চবর ররশ্ি সঙ্কেরালীি োদ্যলাইশ্ি রল ররুি  
(866) 888-8777। এটি এরটি স্যংপ্রিয় হেলাইি যা প্দশ্ি 24 ঘন্টা, সপ্তাশ্হ 7 প্দি উপলি্য। আপপ্ি foodhelp.nyc 
চদেশ্ি পাশ্রি অবস্ািগুপ্লর এরটি ম্যাপ চদেশ্ি বা 311 চি রল ররশ্ি পাশ্রি।

রিকেবরািরলূি পকরবেো
রিপ্িশ্রাধমলূর পপ্রশ্ষবা বাবা-মাশ্র এবং পপ্রেয্কা রিদািরারীশ্র সাহায্য ররশ্ি পাশ্র িাশ্দর প্শশুশ্দর প্িরাপদ এবং 
সযশ্ত্ন রােশ্ি এবং চসগুপ্ল পপ্রবার ও প্শশুশ্দর রিদাি ররা হয় সরাসপ্র রপ্মউপ্িটি প্িপ্তির রিদািরারীশ্দর মাধ্যশ্ম। প্শশু 
পপ্রশ্ষবা রিশাসর এবং িার সমাজ পপ্রশ্ষবার চিেওয়ার্ক  রিপ্িশ্রাধরমলূর পপ্রশ্ষবা রিদাি রশ্রি প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর 
পাঁেটি চবাশ্রার সবরটিশ্ি। পপ্রশ্ষবার অন্তিু্ক তি হশ্ি পাশ্র পাপ্রবাপ্রর বা এরর রাউশ্সিপ্লং বাবা-মার সহায়িার 
রিশ্য়াজিীয়িার প্বষশ্য় ররা বলার জি্য, মদ বা মাদরদ্রব্য অপব্যবহার ররার জি্য, মািপ্সর স্াশ্স্্যর জি্য, গাহ্ক স্্য 
সপ্হংসিা জপ্ড়ি প্বষয়, পাপ্রবাপ্রর বধেি, এবং ট্মার জি্য। চযোশ্ি িা ররা সম্ব চসোশ্ি পপ্রবারগুপ্ল যুতি সাংসৃ্প্ির 
এবং িাষাগি প্দর প্দশ্য় উপযুতি রিপ্িশ্রাধমলূর পপ্রশ্ষবার সাশ্র।

প্িউ ইয়শ্র্ক  শহশ্রর রিপ্িশ্রাধমলূর পপ্রশ্ষবাগুপ্ল েুশঁ্জ চপশ্ি আপিার সম্প্রদাশ্য়র এবং পেশ্দের িাষায়, রল ররুি 
প্রিশ্িিশি এবং চপশ্রন্ট চহল্পলাইি (800) 342-7472।

রিপ্িশ্রাধমলূর পপ্রশ্ষবা সম্বশ্ধে আরও ির্য উপলি্য আশ্ে এোশ্ি: https://www1.nyc.gov/site/acs/ 
child-welfare/child-safety.page।

http://foodhelp.nyc
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/child-safety.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/child-safety.page
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পাপ্রবাপ্রর সহায়িা পপ্রশ্ষবা 
(FAMILY SUPPORT SERVICES)
পকরোবরর রলূ্যায়ন িায্মক্রর (FAMILY ASSESSMENT PROGRAM)
পাপ্রবাপ্রর মলূ্যায়ি রায্করিম (Family Assessment Program, FAP) ির্য ও পপ্রশ্ষবা রিদাি রশ্র যা বাবা-মা 
বা অল্প বয়স্ বাচ্চাশ্দর সাহায্য ররশ্ব সমস্যার সমাধাি ররশ্ি চযমি পাপ্লশ্য় যাওয়া, সু্ল ফাঁপ্র চদওয়া, বা চবয়াদপ্প 
আেরণ। সমস্ত পপ্রবার যারা FAP অিুশ্রাধ রশ্রশ্েি িারা এর অপ্িজ্ সমাজরমথীর সাশ্র চদো রশ্রি সমস্যার 
সমাধাি ররশ্ি সহায়িার জি্য রিপ্িশ্রাধরিমলূর পপ্রপ্স্প্ি সামলাবার প্বপ্িন্ন পর অশ্বেষণ রশ্র। FAP-এর উশ্দেশ্য হশ্লা 
আদালশ্ি িা প্গশ্য়ই পাপ্রবাপ্রর সমস্যার সমাধাি ররা। চয চরাি পপ্রবার সহায়িা চপশ্ি পাশ্রি পাপ্রবাপ্রর মলূ্যায়ণ 
রায্করিম চরশ্র। FAP চয সমস্ত পপ্রবার ইংশ্রপ্জশ্ি ররা বলশ্ি পশ্রি িা িাশ্দরশ্র অিবুাদ পপ্রশ্ষবা রিদাি রশ্র। 

পাপ্রবাপ্রর মূল্যায়ণ রায্করিম সম্বশ্ধে আরও ির্য উপলি্য আশ্ে https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/
family-assessment-program.page এ।

সহয়ািা উপলি্য আশ্ে চসামবার চরশ্র শুরিবার সরাল 9ো চরশ্র প্বশ্রল 5ো পয্কন্ত রিপ্িটি বশ্রাশ্ি এই অবস্ািগুপ্লশ্ি:

Bronx 
260 East 161st Street, Sublevel 
Bronx, NY 10451 
চফাি: (718) 664-1800

Brooklyn
345 Adams St., Eighth Floor 
Brooklyn, NY 11201 
চফাি: (718) 260-8550 চফাি (718) 260-8508

Manhattan
New York County Family Court 
60 Lafayette Street, Second Floor 
New York, NY 10013 
চফাি: (212) 341-0012

Queens 
Queens County Family Court 
151-20 Jamaica Avenue, 4th Floor 
Jamaica, NY 11433 
চফাি: (718) 725-3244

Staten Island
350 St. Mark’s Place, 5th floor  
Staten Island, NY 10301 
চফাি: (718) 720-0418

https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
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পকরোবরর সংস্ান দিন্দ্রগুকল
িয়টি পাপ্রবাপ্রর সংস্াি চরন্দ্র (Family Resource Centers, FRCs) প্বিামূশ্ল্য এরর ও দলবদ্ধ পাপ্রবাপ্রর 
সহায়িা পপ্রশ্ষবা রিদাি রশ্র, এটিশ্র পপ্রবার ও যুব সমরষে মশ্ডল ব্যবহার রশ্র, প্শশু ও যুবশ্দর বাবা-মা-পপ্রেয্কারারী, 
এবং অল্পবয়স্শ্দর (জন্ম চরশ্র 24 বের অবপ্ধ) যাশ্দর আশ্বগ সংরিান্ত, আেরণগি, বা মািপ্সর স্াস্্যগি রিপ্িবদ্ধিা ঝঁুপ্র 
আশ্ে বশ্ল সিাতি ররা হশ্য়শ্ে।

FRCs আেটি পপ্রশ্ষবা রিদাি রশ্র:

•  মািপ্সর সহায়িা

•  প্শশু পপ্রশ্ষবা প্সশ্স্টম ি্যাপ্িশ্গে ররার সহায়িার জি্য রিোরণা

•  মািপ্সর স্াস্্য অবস্া, পপ্রশ্ষবা এবং পপ্রবাশ্রর অপ্ধরার সংরিান্ত ির্য

•  উপযুতি পপ্রশ্ষবা ও সংস্াশ্ির চরফাশ্রল

•  প্শষোমলূর ওয়ার্ক শশ্পর মাধ্যশ্ম দষেিার উন্নয়ি

•  প্বশ্িাদিমলূর প্রিয়ারলাপ

•  যশ্ত্নর সমবেয়সাধি

•  অবরাশ্শর চদেিাল

NYC পকরোবরর সংস্ান দিন্দ্রগুকলর (FRC) অেস্ান: 

Bronx
FRC of Northern Bronx – Vibrant Emotional Health 
975 Kelly Street, Suite 301 
Bronx, NY 10459 
চফাি: (718) 220-0456

Brooklyn
FRC of Northern Brooklyn – ICL 
484 Rockaway Avenue 
Brooklyn, NY 11212 
চফাি: (718) 290-8100, ext. 21205

FRC of Southern Brooklyn – JCCA 
858 East 29th Street 
Brooklyn, NY 11210 
চফাি: (347) 462-8124

Manhattan
FRC of Northern Manhattan – Vibrant Emotional Health 
1 Penn Plaza, 36th Floor 
Suites 3696 and 3697 
New York, NY 10019 
চফাি: (212) 410-1820

FRC of Southern Manhattan – Vibrant Emotional Health 
1 Penn Plaza, 36th Floor 
New York, NY 10019 
চফাি: (212) 964-5253
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Queen 
FRC of Eastern Queens – St. John’s Episcopal 
148-45 Hillside Avenue, Suite 203 
Jamaica, NY 11435 
চফাি: (347) 644-5711

FRC of Western Queens – Vibrant Emotional Health 
29-46 Northern Boulevard, Second Floor 
Long Island City, NY 11101 
চফাি: (718) 651-1960, ext. 225

Staten Island
Staten Island FRC-JBFCS 
1765 South Avenue  
Staten Island NY 10314 
চফাি: (718) 698-5307

গাহ্ম স্্য এেং কলঙ্গ-কভকত্ি সকহংসোর দ্বি যারা দেঁবি দগবছ োবদর জন্য 
সহায়ো
গাহ্ক স্্য সপ্হংসিা অবমািিারর আেরশ্ণর এরটি ধরি যা পাপ্রবাপ্রর সদস্যশ্দর এবং/অরবা অন্তরগে অংশীদারশ্দর মশ্ধ্য 
ঘশ্ে ষেমিা এবং প্িয়ন্ত্রণ লাি ররার জি্য।

প্লগে-প্িপ্তির প্হংসা হল চয চরািও রিরাশ্রর প্হংসা যাশ্ি প্লশ্গের মাশ্ঝ অসমাি শপ্তির সম্পশ্র্ক র সুপ্বধা চিওয়া হয়। GBV-
এর মশ্ধ্য রারশ্ি পাশ্র ঘপ্িষ্ট সগেী এবং গাহ্ক স্্য সপ্হংসিা, চযৌি প্হংসা, প্পেু চিওয়া, মািব পাোর, LGBTQ+ চলাশ্রশ্দর 
প্বরুশ্দ্ধ ঘৃণাত্মর প্হংসা, রিাপ্তবয়স্শ্দর দ্ারা অপব্যবহার, চজার রশ্র প্ববাহ, মপ্হলার চযাপ্ি চরশ্ে চফলা এবং আরও অশ্ির 
প্রেু। গাহ্ক স্্য সপ্হংসিার প্শরার হশ্ি পাশ্রি চয চরউ।

হটলাইন:

সঙ্কেরালীি চেপ্লশ্ফাি িম্বর: 911

প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর ঘশ্রশ্য়া প্িয্কািশ্ির অপ্িশ্যাগ জািাশ্িার হেলাইি: 311 বা (800) 621-HOPE (4673)

প্িউ ইয়র্ক  চস্টে পাপ্রবাপ্রর ও চযৌি প্হংসার হেলাইি: (800) 942-6906

প্িপ্ক্টম সংরিান্ত ির্য এবং চিাটিপ্ফশ্রশি রিপ্িপ্দি (Victim Information and Notification Everyday, VINE): 
(888) VINE-4-NY (846-3469)

প্িউ ইয়র্ক  চস্টে অপ্ফস অব প্িপ্ক্টম সাপ্ি্ক শ্সস (New York State Office of Victim Services, OVS): 
(800) 247-8035

NYC পাকরোকরি ন্যায় দিন্দ্রগুকল (NYC Family Justice Centers)

গাহ্ক স্্য এবং প্লগে-প্িপ্তির প্হংসা (End Domestic and Gender-Based Violence, ENDGBV) সমাপ্ত ররার 
জি্য চময়শ্রর রায্কালয় িীপ্ি এবং রিরল্প তিপ্র রশ্র, রিপ্শষেণ এবং রিপ্িশ্রাধ প্শষো রিদাি রশ্র, গশ্বষণা এবং মলূ্যায়ি 
পপ্রোলিা রশ্র, সমাশ্জর মশ্ধ্য রিোর রশ্র এবং গাহ্ক স্্য এবং প্লগে-প্িপ্তির প্হংসার সম্পশ্র্ক  সশ্েিিিা বপৃ্দ্ধ ররার 
জি্য প্বপ্িন্ন সমাজ এবং সমাশ্জর অংশীদারশ্দর সশ্গে রাজ রশ্র। ENDGBV প্িউ ইয়র্ক  প্সটি পাপ্রবাপ্রর ি্যায় চরন্দ্র 
(Family Justice Centers, FJC), সাপ্ি্ক স চসন্টাশ্রর পপ্রোলিা রশ্র যা গুরুত্বপূণ্ক সামাপ্জর পপ্রশ্ষবা, সাধারণ আইি 
এবং চফৌজদাপ্র প্বোর সহায়িা এবং আরও অশ্ির প্রেু এরই োশ্দর িলায় রিদাি রশ্র। https://www1.nyc.gov/
site/ocdv/index.page এ আরও জািিু।

https://www1.nyc.gov/site/ocdv/index.page
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/index.page
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আপিার বি্ক মাশ্ি গাহ্ক স্্য এবং প্লগে-প্িপ্তির প্হংসার অপ্িজ্িা হয় িাহশ্ল আপিার অপ্িবাসি অবস্াি, রপ্রি িাষা, 
বয়স, আয়, চযৌি অপ্িমেূ, প্লগেগি পপ্রেয় বা অষেমিা প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ প্বিামশূ্ল্যর এবং চগাপিীয় পপ্রশ্ষবার সশ্গে যুতি হশ্ি 
NYC পাপ্রবাপ্রর ি্যায়শ্রন্দ্রগুপ্লশ্ি আসুি।  

পাপ্রবাপ্রর ি্যায় চরন্দ্রগুপ্ল চসামবার চরশ্র শুরিবার সরাল 9ো চরশ্র প্বশ্রল 5ো পয্কন্ত চোলা রাশ্র। চরািও 
অ্যাপশ্য়ন্টশ্মশ্ন্টর রিশ্য়াজি চিই, এবং চদািাষী পপ্রশ্ষবা পাওয়া যাশ্ছে। 

Bronx
198 East 161st Street, 2nd Floor
Bronx, NY 10451
চফাি: (718) 508-1220

Brooklyn
350 Jay Street, 15th Floor
Brooklyn, NY 11201
চফাি: (718) 250-5113

Manhattan
80 Centre Street, 5th Floor
New York, NY 10013
চফাি: (212) 602-2800

Queens
126-02 82nd Avenue
Kew Gardens, NY 11415
চফাি: (718) 575-4545

Staten Island
126 Stuyvesant Place
Staten Island, NY 10301
চফাি: (718) 697-4300

অকভোসী আদালবে গাহ্ম স্্য সকহংসোর ভুতিভুগী জন্য আইকন রিকেকনকি
উপশ্রাতি গাহ্ক স্্য এবং প্লগে-প্িপ্তির প্হংসা সমাপ্ত ররার জি্য চময়শ্রর অপ্ফস দ্ারা রিদতি সংস্াি সহ গাহ্ক স্্য প্হংসার চরশ্র 
যারা চবঁশ্ে চগশ্ে িাশ্দর রিপ্িপ্িপ্ধত্বরারী গাহ্ক স্্য সপ্হংসিা রিপ্িশ্রাধরারী সংস্া উতিরজীপ্বশ্দর সংস্ার জি্য অপ্িবাসী 
আদালশ্ি আইপ্ি রিপ্িপ্িপ্ধশ্ত্বর মশ্ধ্য রশ্য়শ্ে:

Safe Horizon Immigration Law Project 
50 Court Street, Eighth Floor 
Brooklyn, New York 11201 
চফাি: (718) 943-8632 
(গাহ্ক স্্য সপ্হংসিার, প্িপীড়ি এবং/অরবা প্িয্কািশ্ির চরশ্র যারা চবশঁ্ে চগশ্ে িাশ্দর জি্য অগ্রাপ্ধরার)

Legal Services NYC (রিপ্িটি অপ্ফশ্স চবাশ্রা) 
চফাি: (646) 442-3600
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আইপ্ি পপ্রশ্ষবা
অকভোসন আইন
ActionNYC

ActionNYC রিপ্িটি প্িউ ইয়র্ক বাসীশ্দর জি্য। এটি প্বিামূশ্ল্য, প্িরাপদ অপ্িবাসশ্ির চষেশ্রে আইপ্ি সহায়িা রিদাি 
রশ্র। ActionNYC চিেওয়ার্ক  প্ববোসশ্যাগ্য রপ্মউপ্িটি সংস্ার ও আইজীবীশ্দর দ্ারা তিপ্র যারা প্িউ ইয়র্ক বাসী 
অপ্িবাসীশ্দর িাশ্দর আইপ্ি প্বরল্পগুপ্ল প্শেশ্ি সাহায্য রশ্রি এবং চসই সব অপ্িবাসীশ্দর জি্য সুপ্বধার জি্য আশ্বদি 
রশ্রি যার জি্য িারা চযাগ্য। ActionNYC যা অপ্িবাসীশ্দর রিশ্য়াজি অিসুাশ্র পপ্রশ্ষবা রিদাি রশ্র চসই সব 
রপ্মউপ্িটিশ্ি রাশ্র যাশ্র িারা গৃহ বশ্লি এবং চসই সব িাষায় যাশ্ি িারা ররা বশ্লি। 

আপিাশ্র অবশ্যই এরটি অ্যাপশ্য়ন্টশ্মন্ট ররশ্ি হশ্ব পপ্রশ্ষবা রিাপ্ত হশ্ি চগশ্ল। অ্যাপশ্য়ন্টশ্মন্ট ররশ্ি রল ররুি  
1-800-354-0365, চসামবার চরশ্র শুরিবার সরাল 9ো চরশ্র সশ্ধে্য 6ো বা রল ররুি 311 িম্বশ্র এবং বলিু 
“ActionNYC”।

NYCitizenship

NYCITIZENSHIP প্বিামশূ্ল্য আইপ্ি সাহায্য রিদাি রশ্র িাগপ্ররশ্ত্বর আশ্বদশ্ির এবং আপ্র্কর রাউশ্সিপ্লং এর চষেশ্রে 
প্িব্কাপ্েি গণ লাইশ্রেপ্র শাোয়। NYCITIZENSHIP-এর অংশ প্হশ্সশ্ব আপপ্ি এগুপ্ল ররশ্ি পাশ্রি:

•  এরটি প্বিামশূ্ল্য প্ববোসশ্যাগ্য আইিজীবীর সাশ্র চদো ররা

•  িাগপ্ররশ্ত্বর জি্য আশ্বদি ররা 

•  আপপ্ি প্বিামশূ্ল্য আশ্বদি ররশ্ি পাশ্রি প্রিা িা জািা

•  প্বিামশূ্ল্য চগাপিীয় আপ্র্কর রাউশ্সিপ্লং

পপ্রশ্ষবা অ্যাপশ্য়ন্টশ্মন্ট পাওয়া অ্যাপশ্যন্টশ্মন্ট ররশ্ি রল ররুি 311 এবং বলিু “citizenship appointment” 
(িাগপ্ররশ্ত্বর অ্যাপশ্য়ন্টশ্মন্ট) বা রল ররুি (212) 514-4277 এ।

কনউ ইয়ি্ম  দস্টট নেুন আবরকরিান হটলাইন:

প্িউ ইয়র্ক  চস্টশ্ের িিুি আশ্মপ্ররাি হেলাইি হশ্লা এরটি সংস্াি অ-িাগপ্ররশ্দর জি্য প্িউ ইয়র্ক  শহর জশু্ড়, যারা 
প্বিামূশ্ল্য প্দ্িাপ্ষর এবং প্িি্ক রশ্যাগ্য ির্য রিদাি রশ্র অপ্িবাসী সুপ্বধা ও উপলি্য পপ্রশ্ষবা সম্বশ্ধে, আর িার সাশ্র 
অ-লািজির অপ্িবাসী আইপ্ি পপ্রশ্ষবা রিদািরারীশ্দর চরফাশ্রল রিদাি রশ্র। চসামবার চরশ্র শুরিবার সরাল 9ো 
চরশ্র রাি 8ো এর মশ্ধ্য (800) 566-7636 িম্বশ্র চযাগাশ্যাগ ররুি 200 টির চবপ্শিাষায় পপ্রশ্ষবা উপলি্য।

কনউ ইয়ি্ম  কসটি োর অ্যাবসাকসবয়িন (New York City Bar Association)

শহশ্রর বাশ্রর আইপ্ি চরফাশ্রল পপ্রশ্ষবা (Legal Referral Service, LRS) চরফাশ্রল রিদাি রশ্র প্্রিি ররা ও চযাগ্য 
প্বশ্বপ্েি আইিজীবীশ্দর এর প্বসৃ্তি আইপ্ি প্বষশ্য় যার অন্তিু্ক তি অপ্ববাসী রিপ্িপ্িপ্ধত্ব। আপিার আইি সংরিান্ত রিশ্শ্নর 
আশ্লােিা ররশ্ি এরটি এেপ্ি্ক চরফাশ্রল রাউপ্সিলশ্রর সাশ্র রল ররুি (212) 626-7373 (ইংশ্রপ্জ) বা  
(212) 626-7374 (স্্যাপ্িশ)।
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ে্যকতিগে অকভোসন আইকন রিদানিারী

চফৌজদাপ্র আদালশ্ির চেশ্য় প্িন্ন, অপ্িবাসী আদালি চসই সব ব্যপ্তিবগ্ক যাশ্দর রিদাি ররার মি অর্ক চিই িাশ্দর চরাশ্িা 
আইিজীবী রিদাি রশ্রি িা।

এই প্লংরটি চদেুি এরজি ব্যপ্তিগি অপ্িবাসি আইিজীবীশ্র েুঁশ্জ বার ররশ্ি আশ্মপ্ররাি ইপ্মশ্গ্রশি লইয়াস্ক 
অ্যাশ্সাপ্সশ্য়শি (American Immigration Lawyers Association, AILA), এর মাধ্যশ্ম আইিজীবীশ্দর জািীয় 
অ্যাশ্সাপ্সশ্য়শি যারা অপ্িবাসী আইি অি্যাস রশ্রি ও িার উপর রিপ্শষেণ রিদাি রশ্রি: ailalawyer.com।

অকভোসন সংক্রান্ত রিোরণা

অপ্িবাসীশ্দর জাল অপ্িবাসি পপ্রশ্ষবা রিদািরারীশ্দর চরশ্র সির্ক  রারা উপ্েি যারা সাহায্য ররার রিপ্িশ্রুপ্ি চদি 
প্রন্তু পপ্রবশ্ি্ক  গ্রাহরশ্দর চরশ্র অনিপ্ির সুপ্বধা গ্রহণ ররার চেষ্টা রশ্রি। অপ্িবাসীরা আইপ্ি সাহায্য পাবার চেষ্টা 
ররশ্বি চরাি প্ববোসশ্যাগ্য, লাইশ্সসিরিাপ্ত আইিজীবী বা স্ীরৃি রিপ্িপ্িপ্ধর রাশ্ে। আপিার যপ্দ রিশ্ন রাশ্র অপ্িবাসি 
রিিারণা সম্বশ্ধে, রল ররুি অ্যাশ্মপ্ররাি হেলাইি 1-800-566-7636 চি চসামবার চরশ্র শুরিবার সরাল 9ো চরশ্র 
রাি 8ো এর মশ্ধ্য।

আটি ্ািার সরয় কিশুবদর জন্য সহায়ো

যেি সাি চরশ্র সশ্ির অবপ্ধ প্শশুশ্দর অস্ায়ী চফডাশ্রল চশল্াশ্র আের রাো হয় এবং িারা চরাশ্িা আত্মীশ্য়র সাশ্র 
আবার প্মপ্লি হশ্ি বা পাপ্লি রিযশ্ত্ন স্ািান্তপ্রি হবার জি্য অশ্পষো ররশ্ে িেি চসই সব প্শশুশ্দর গুরুত্বপূণ্ক আইপ্ি 
সাহায্য ও সহায়র পপ্রশ্ষবা রিদাি রশ্রি র্যারপ্লর ে্যারটিজ রপ্মউপ্িটি পপ্রশ্ষবার আইিজীবীর দল, প্যারাপ্লগালরা এবং 
চরস ওয়ার্ক াররা। চরস ম্যাশ্িজাররা ফশ্লা-আপ সহায়িা রিদাি রশ্রি প্শশুশ্দর চশল্ার রিযত্ন চরশ্র চবপ্রশ্য় আসার অন্তব্কিথী 
সময়, এবং অল্প বয়স্ চমশ্য়শ্দর এবং মাশ্য়শ্দর এরটি চোে প্শষোগি রায্করিম রিদাি রশ্রি প্লগে-প্িপ্তির প্হংসা এবং 
অবমািিা প্েপ্নিি ররশ্ি। আশ্রা আইপ্ি প্স্প্িররণ বাবা-মা এবং ি্বোবধায়রশ্দর জি্য (LOPC)-র সাশ্র চযাগশ্যাগ ররুি 
(888) 996-3848 িম্বশ্র, বা প্িউ ইয়র্ক  চস্টে প্িউ আশ্মপ্ররাসি হেলাইি (800) 566-7636 এ।

আটি ্ািার সরয় রিাপ্তেয়স্কবদর জন্য সহায়ো

প্লগাল এইড চসাসাইটির ইপ্মশ্গ্রশি ল্য ইউপ্িশ্ের প্ডশ্েিশি হেলাইি হশ্লা (212) 577-3456। ইপ্মগ্রশি অ্যান্ড রাস্টমস 
এিশ্ফাস্কশ্মন্ট (ICE) দ্ারা প্িউ জাপ্স্কর চবশ্গ্কি, মিমাউর, হাডসি এবং সাশ্সক্স রাউপ্ন্ট চজশ্ল আের ররা অ-িাগপ্রর 
প্িউ ইয়র্ক বাসী, অরবা িাশ্দর পপ্রবাশ্রর সদস্যরা পরামশ্শ্কর জি্য এবং সম্াব্য আইপ্ি রিপ্িপ্িপ্ধশ্ত্বর জি্য রল ররশ্ি 
পাশ্রি। চয সব অপ্িবাসীরা অি্য প্ডশ্েিশি স্াশ্ি আের আশ্েি এবং আপশ্স্টে প্িউ ইয়র্ক  চজশ্ল বা িাশ্দর পপ্রবাশ্রর 
সদস্যরা হেলাইিটিটিশ্ি রল ররশ্ি পাশ্রি শুধু পরামশ্শ্কর জি্য। হেলাইি রাজ শুরু রশ্র বধুবার দপুুর 1ো চরশ্র প্বশ্রল 
5ো অবপ্ধ। প্ডশ্েিশি অবস্াি এবং চজলোিা চরশ্র রাশ্লক্ট রশ্লর সুপ্বধা আশ্ে।

“আপনার অকিিার জানুন” সম্বন্ীয় ে্্য

হটলাইনগুকল: চহফাজিরারীর জি্য আইপ্ি প্স্প্িররণ রায্করিশ্মর (Legal Orientation Program for 
Custodians, LOPC) রল চসন্টার সব্কজিীি ির্য রিদাি রশ্র এবং লাইি আইপ্ি রিপ্িপ্িপ্ধশ্ত্বর জি্য সাষোশ্ির সময় 
প্স্র রশ্র আদালি, সংস্াি এবং চরাশ্িা রিি্যায়িরারীর অপ্ধরার সম্বশ্ধে বা মাপ্র্ক ি যুতিরাশ্্রের মশ্ধ্য চরাশ্িা পপ্রি্যতি 
প্শশুর সম্বশ্ধে। রল ররুি (888) 996-3848 এ, চসামবার চরশ্র শুরিবার সরাল 9ো চরশ্র প্বশ্রল 5ো। সহায়িা 
উপলি্য ইংশ্রপ্জ এবং স্্যাপ্িশ্শ।

http://ailalawyer.com
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লাইভ দরিবজবন্িন র্যারপ্লর ে্যাপ্রটিজ রপ্মউপ্িটি পপ্রশ্ষবার রমথীরা সাপ্তাপ্হর লাইি আপিার-অপ্ধরার-জািিু 
সম্বধেীয় চরিশ্জশ্ন্টশি রশ্রি িাশ্দর দপ্তশ্র চহফাজিরারী এবং পপ্রি্যতি িাবালরশ্দর জি্য।

80 Maiden Lane
New York, NY 10038
চফাি: (888) 996-3848

পাকরোকরি আইন (FAMILY LAW)
পপ্রবাশ্রর জি্য আইপ্ি ির্য (Legal Information for Families Today, LIFT)-এর পাপ্রবাপ্রর আইি ির্য 
সম্পরথীয় হেলাইি প্বিামশূ্ল্য ির্য রিদাি রশ্র পাপ্রবাপ্রর আইি, পাপ্রবাপ্রর আদালশ্ির রিপ্রিয়া, এবং সম্পপ্র্ক ি িশ্র্যর 
যার অন্তিু্ক তি প্শশু রল্যাণ এবং প্শশু সহায়িা। রল ররুি (212) 343-1122 এ, চসামবার চরশ্র শুরিবার সরাল 9ো 
চরশ্র প্বশ্রল 5ো বা ইশ্মল ররুি liftonline.org/hotline এর মাধ্যশ্ম। সহায়িা উপলি্য ইংশ্রপ্জ এবং স্্যাপ্িশ্শ।

দেৌজদাকর আইন (CRIMINAL LAW)
অপরাবির কিিার

আপপ্ি যপ্দ চরাশ্িা অপরাশ্ধর প্শরার হশ্য় রাশ্রি, িাহশ্ল অিগু্রহ রশ্র চযাগাশ্যাগ ররুি প্িউ ইয়র্ক  পুপ্লশ দপ্তশ্রর সাশ্র। 
সঙ্কেরালীি পপ্রপ্স্প্ির জি্য চযাগাশ্যাগ ররুি 911। অ-সঙ্কেপূণ্ক পপ্রপ্স্প্ির জি্য স্ািীয় রািায় রল ররুি। রিপ্িটি 
পুপ্লশ রািার অঞ্চশ্ল ির্য পাওয়া যাশ্ব nyc.gov/html/nypd/html/home/precincts.shtml চি।

স্ািীয় রািার পুপ্লশ্শর সাষেীর বা অপরাশ্ধর প্িতিিুগীর রাশ্ে িার অপ্িবাসী প্স্প্ির ররা জািশ্ি োওয়া প্িপ্ষদ্ধ।

অপরাি সম্ববন্ অকভযুতি

রিপ্িটি ব্যপ্তির অপ্ধরার আশ্ে আইপ্ি রিপ্িপ্িপ্ধশ্ত্বর চফৌজদাপ্র অপ্িশ্যাশ্গর সমু্মেীি হশ্ল। আইপ্ি পরামশ্ক প্বিামশূ্ল্য 
রিদাি ররা হশ্ব যাশ্দর উপ্রল প্িশ্য়াগ ররার আপ্র্কর সংস্াি চিই িাশ্দর চফৌজদাপ্র আদালি দ্ারা।

চয সব ব্যপ্তি চফৌজদাপ্র অপ্িশ্যাশ্গর সম্মুেীি হশ্য়শ্েি এবং যাশ্দর আইিজীবী প্িশ্য়াগ ররার আপ্র্কর সংস্াি আশ্ে, িারা 
প্িউ ইয়র্ক  শহশ্রর বাশ্রর প্লগাল চরফাশ্রল সাপ্ি্ক শ্স চফাি ররশ্ি পাশ্রি এরজি আইিজীবী েুশঁ্জ বার ররার জি্য। রল 
ররুি (212) 626-7373 (ইংশ্রপ্জ) বা (212) 626-7374 (স্্যাপ্িশ)।

চয সব ব্যপ্তিশ্দর পুপ্লশ েুজঁশ্ে চগ্রফিার ররার জি্য বা রিশ্ন ররার জি্য, যাশ্দর আইিজীবী প্িশ্য়াগ ররার আপ্র্কর সংস্াি 
চিই, িারা প্লগাল এইড চসাসাইটিশ্ি চফাি ররশ্ি পাশ্রি। এরজি আইিজীবী চসই ব্যপ্তিশ্র পরামশ্ক চদশ্বি এবং িার 
সাশ্র হয়ি রািাশ্িও যাশ্বি। রল ররুি (212) 577-3300।
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রর সহায়িা
কেনারবূল্যর ির রিস্তুকে পকরবেো
চযাগ্য প্িউ ইয়র্ক বাসীরা িাশ্দর ে্যাক্স ফাইল ররশ্ি পাশ্রি শহশ্রর স্সির ররা NYC প্রি ে্যাক্স চরিপ সাইশ্ে। চযাগ্যিা 
প্িি্ক র রশ্র চরাজগার এবং প্পিৃ-মািৃশ্ত্বর প্স্প্ির উপর। আপপ্ি যপ্দ চযাগ্য হি আপপ্ি সামিাসামপ্ি চদো ররশ্ি পাশ্রি 
এরজি অি্যন্তরীণ রাজস্ পপ্রশ্ষবা (IRS) -র রিি্যপ্য়ি চস্ছোশ্সবী রিস্তুিরারশ্রর সাশ্রপ্যপ্ি আপিাশ্র আপিার ে্যাক্স 
প্রোি্ক ফাইল ররা, আশ্গর বেশ্রর প্রোি্ক বা সংশ্শাপ্ধি প্রোি্ক ফাইল ররা সহ, এবং এরজি ইপ্ন্ডপ্িজয়ুাল ে্যাক্সশ্পয়ার 
আইশ্ডপ্ন্টপ্ফশ্রশি িম্বশ্রর (ITIN) জি্য আশ্বদি ররশ্ি পাশ্রি।

ITIN এরটি রিপ্রিয়াররশ্ণর সংে্যা যা IRS জাপ্র রশ্রি প্বশ্দশীশ্দর এবং অি্যাি্যশ্দর যাশ্দর চফডাশ্রল ে্যাক্স প্রশ্পাটি্ক ং বা 
ফাইপ্লং এর রিশ্য়াজি আশ্ে এবং যারা চসাশাল প্সপ্রউপ্রটি িম্বশ্রর জি্য চযাগ্য প্বশ্বপ্েি িি। IRS এর দঢৃ় চগাপিীয়িা 
সুরষোর ব্যবস্া আশ্ে যা প্িপ্শ্ি রশ্র চয অপ্িবাসীরা যারা িাশ্দর চরাজগার চঘাষণা রশ্রি এবং িাশ্দর রর ফাইল 
রশ্রি, িাশ্দর ির্য অশ্ি্যর সাশ্র িাগ হবার চরাশ্িা ঝঁুপ্র চিই। IRS চর সাধারণ প্িপ্ষদ্ধ ররা হশ্য়শ্ে রর রিদািরারীর 
ির্য রিরাশ ররার জি্য যার অন্তগ্কি অি্যাি্য চফডাশ্রল এশ্জপ্সিও।

চদেুি nyc.gov/taxprep বা রল ররুি 311 এবং “tax preparation assistance” (রর রিস্তুপ্ি সহায়িা) চি সংযুতি 
হশ্ি োি আরও িশ্র্যর জি্য এবং আপিার রাশ্ের এরটি সাইশ্ের জি্য।

http://nyc.gov/taxprep
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অপ্ধরার এবং প্িরাপতিা
জন কনরাপত্া
প্সটি অপ্িবাসী বলবৎররণ রশ্র িা। প্িউ ইয়র্ক  পুপ্লশ প্বিাগ (New York Police Department, NYPD) চরাি 
রিশ্ন প্জশ্জ্স রশ্রি িা অপরাশ্ধর প্শরারশ্দর, সাষেীশ্দর, বা অি্যাি্য মািষুশ্দর যারা সাহায্য োি িাশ্দর অপ্িবাসী প্স্প্ি 
সম্বশ্ধে। NYPD চর চরাশ্িা অপরাধ সম্বশ্ধে জািাশ্ি হশ্ল বা িাশ্দর সাহায্য োইশ্ি হশ্ল রল ররুি 911 এ।

এমি চরউ, প্যপ্ি ঘৃণা অপরাশ্ধর প্শরার হশ্য়শ্েি, অরবা প্যপ্ি প্িপ্শ্ি িি, িাহশ্ল িার উপ্েি NYPD-র সাশ্র 
চযাগাশ্যাগ ররা। সরাসপ্র চদ্ষ অপরাধ োস্ চফাশ্স্কর সাশ্র চযাগাশ্যাগ ররশ্ি চগশ্ল, রল ররুি (646) 610-5267 এ।

ে্্য কিকনিেিরণ
প্সটির আইি িাম, ঠিরািা, প্লগে, অপ্িবাসি অবস্াি এবং আরও অশ্ির প্রেু সহ ব্যপ্তির ব্যপ্তিগি পপ্রেয় সুরপ্ষেি 
রাশ্ে।

বেেবর্যর কেরুবদ্ধ সরুক্া
আপপ্ি এরটি িাপ্লশ ররশ্ি পাশ্রি NYC মািবাপ্ধরার রপ্মশশ্ি যপ্দ আপপ্ি মশ্ি রশ্রি আপিার প্বরুশ্দ্ধ পষেপািমলূর 
আেরণ ররা হশ্যশ্ে োরপ্র, আবাসি, বা সব্কজিীি স্াশ্ির চষেশ্রে (সব্কজিীি স্াি চযমি পাঠাগার, চরশ্স্তারাঁ, ে্যাপ্ক্স 
পার্ক , েলপ্চ্চরে প্রশ্য়োর, ইি্যাপ্দ) অরবা আপিাশ্র যপ্দ হয়রাি ররা হয় বা িয় চদোশ্িা হয় জিগশ্ির চরাশ্িা সদশ্স্যর 
দ্ারা আপিার এরটি সুরপ্ষেি গ্রুশ্প সদস্যিাপশ্দর জি্য, যার অন্তিু্ক তি হশ্ি পাশ্র প্লগে পপ্রপ্েপ্ির রারণ, ধশ্ম্কর রারণ, 
অষেমিার রারণ, অন্তস্বো হবার রারণ, চযৌি প্স্প্িশীলিা, অপ্িবাসী প্স্প্ি, জািীয় উৎশ্সর রারণ, অি্যাি্য প্জপ্িশ্সর 
মশ্ধ্য। আপপ্ি রপ্মশিশ্র ির্য রিদাি ররশ্ি পাশ্রি চরাশ্িা িাপ্লশ িা জাপ্িশ্য়, এবং রপ্মশি িার প্িশ্জর অিসুধোি 
ররশ্ি পাশ্র।

আপপ্ি যপ্দ এরটি লঙ্ঘশ্ির ররা জািাশ্ি োি িাম চগাপি চরশ্ে, বা চরাশ্িা পরামশ্ক প্দশ্ি োি, বা িাপ্লশ জািাশ্ি োি, 
আপপ্ি 311 িম্বশ্র রল রশ্র মািবাপ্ধরার রপ্মশশ্ির সাশ্র ররা বলশ্ি োইশ্ি পাশ্রি।

আশ্রা জািিু শহশ্রর মািবাপ্ধরার আইি সম্বশ্ধে nyc.gov/humanrights.

ন্ূযনের পাকরশ্রকরি এেং ওভারটাইর
প্িউ ইয়র্ক  শহশ্র, ি্ূযিিম মজপু্র হশ্ছে $13.50 রিপ্ি ঘন্টা ব্যবসার জি্য যাশ্ি 10 বা িার রম রম্কোরী রাশ্র এবং 
$15.00 রিপ্ি ঘন্টা ব্যবসার জি্য যাশ্ি 11 বা িার চবশী রম্কোরী রাশ্র। 31 প্ডশ্সম্বর, 2019 িাপ্রশ্ে 10 বা িার 
রম রমথী সহ ব্যবসার জি্য িূ্যিিম পাপ্রশ্রপ্মর হশ্ব $15.00।

প্িউ ইয়র্ক  চস্টে আইি রম্কোরীশ্দর রষো রশ্র প্িশ্য়াগরি্ক াশ্দর ওিারোইম অপব্যবহাশ্রর চরশ্র। ওিারোইম প্িরাপতিা 
সম্পশ্র্ক  আরও জািশ্ি, চদেুি labor.ny.gov/legal/counsel/pdf/overtime-frequently-asked-questions.pdf।

যপ্দ আপিার অপ্িপ্রতি সহায়িা দররার হয় বা অপ্িশ্যাগ জািাশ্ি োি ি্ূযিিম মজপু্র বা ওিারোইম লঙ্ঘি সম্পশ্র্ক  
অিগু্রহ রশ্র রল ররুি প্িউ ইয়র্ক  চস্টে শ্রম প্বিাশ্গ (888) 469-7365 এ।

http://nyc.gov/humanrights
labor.ny.gov/legal/counsel/pdf/overtime-frequently-asked-questions.pdf
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স্ািীন িুকতিেদ্ধ পাকরশ্রকরি
যপ্দ আপপ্ি NYC-এর এরজি স্াধীি ঠিরাদার হি, আপিার অপ্িবাসি অবস্াি প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ আপিার অপ্ধরার আশ্ে। 
এরজি স্াধীি ঠিরাদার প্হশ্সশ্ব আপিার রাশ্ে রাশ্জর জি্য চয চরািও 120 প্দশ্ির চময়াশ্দর জি্য চমাে $800 বা 
িার চবপ্শর প্লপ্েি েুপ্তির অপ্ধরার আশ্ে। আপিার রাশ্ে যরাসমশ্য় পাপ্রশ্রপ্মর পাওয়ার অপ্ধরার আশ্ে এবং যপ্দ 
আপিার রাশ্জর জি্য আপিাশ্র োরা িা চদওয়া হয় িাহশ্ল আপপ্ি িার প্বরুশ্দ্ধ মামলা ররশ্ি পাশ্রি। আরও িশ্র্যর 
জি্য 311 িম্বশ্র রল ররুি এবং “Freelance Workers” (প্রিল্যাসি রমথী) অিশু্রাধ ররুি বা চদেুি nyc.gov/dca.

পাকরশ্রকরি িুকর
আপিার রিপ্িটি রম্কঘন্টার জি্য, এরে প্িপ্দ্কষ্ট প্শশ্টের আশ্গ এবং পশ্র এবং রম্কপ্দবশ্স রাশ্জর সময় যারো ররার জি্য 
আপিাশ্র অবশ্যই পাপ্রশ্রপ্মর রিদাি ররশ্ি হশ্ব।

আরও িশ্র্যর জি্য প্িউ ইয়র্ক  চস্টে শ্রম দপ্তরশ্র 888-469-7365 িম্বশ্র রল ররুি।

িরমীর অকিিার এেং সরুক্া
NYC-এর রমথীর অপ্িবাসি অবস্াি প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ অপ্ধরার আশ্ে। পাপ্রশ্রপ্মর সহ প্িরাপদ এবং অসুস্িা অবরাশ, 
স্াধীি ঠিরাদারী, প্িরাপদ এবং পপ্রছেন্ন রম্কস্ল, সংগঠশ্ির অপ্ধরার, এবং আরও অশ্ির প্রেুর ব্যাপাশ্র আরও িশ্র্যর 
জি্য রল ররুি 311 িম্বশ্র এবং বলিু “DCA”। 888-469-7365 িম্বশ্র চফাি রশ্র প্িউ ইয়র্ক  চস্টে শ্রম প্বিাগ বা 
“DOL” এর সাশ্র চযাগাশ্যাগ ররুি।

শ্রকরি ক্কেপরূণ
আপপ্ি যপ্দ আহি হি বা অষেম হি আপিার রাশ্জর জি্য, আপপ্ি উপযুতি হশ্ি পাশ্রি সাপ্তাপ্হর িগদ অর্ক রিদাি ও 
প্বিামশূ্ল্যর স্াস্্য চসবার জি্য, এমিপ্র যপ্দ আপিাশ্র িগদ অর্ক রিদাি ররা হয়, সব বশ্রয়া প্মটিশ্য় চদওয়া হশ্য়শ্ে, রিদাি 
ররা হশ্য়শ্ে এরজি স্াধীি ঠিরাদার প্হসাশ্ব বা অি্যিাশ্ব সররাশ্র প্রশ্পাে্ক  ররা হয়প্ি এরজি রম্কোরী প্হসাশ্ব, প্িউ 
ইয়র্ক  চস্টে রমথীশ্দর ষেপ্িপূরশ্ণর পপ্রষদশ্র রল ররুি (800) 877-1373 চি বা চদেুি wcb.ny.gov।

কনরাপদ এেং স্াস্্যির ির্মস্ল
আপিার রাশ্ে এমি রম্কস্শ্ল রাজ ররার অপ্ধরার আশ্ে যা জ্াি এবং সুরষো প্বপশ্দর চরশ্র মতুি। আপিার রাশ্ে 
রাশ্জর প্বপদ সম্পশ্র্ক  ির্য এবং রিপ্শষেণ পাওয়ার অপ্ধরার আশ্ে। আরও িশ্র্যর জি্য রল ররুি 311 িম্বশ্র বা ইশ্মল 
ররুি OLPS@dca.nyc.gov-এ।

সংগঠিে হওয়ার অকিিার
আপিার চষেশ্রে রিাসপ্গের রম্ক সম্পপ্র্ক ি প্বপ্িন্ন রাশ্জ আপিার সহরমথীশ্দর সশ্গে আপপ্ি চযাগ প্দশ্ি পাশ্রি, আপপ্ি চরািও 
ইউপ্িয়শ্ির মাধ্যশ্ম প্িশ্জর রিপ্িপ্িপ্ধত্ব ররশ্ি ইছেরু প্রিা িা সহ। রম্ক পপ্রপ্স্প্ির ব্যাপাশ্র সংগঠি ররার জি্য 
বা আপিার সহরমথীশ্দর সশ্গে ররা বলার জি্য প্িশ্য়াগরি্ক া আপিাশ্র হুমপ্র প্দশ্ি, তবষম্য ররশ্ি বা আপিার প্বরুশ্দ্ধ 
পদশ্ষেপ প্িশ্ি পাশ্রি িা। আরও িশ্র্যর জি্য রল ররুি 311 িম্বশ্র বা চদেুি nyc.gov/dca.

http://nyc.gov/dca
http://wcb.ny.gov
mailto:OLPS@dca.nyc.gov
http://nyc.gov/dca
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গ্াহি সরুক্া
প্িউ ইয়শ্র্ক র প্রেু আইি আশ্ে যা এই চদশ্শর মশ্ধ্য সবশ্েশ্য় শপ্তিশালীগুপ্লর মশ্ধ্য পশ্ড় আমাশ্দর গ্রাহরশ্দর সুরপ্ষেি রাোর 
জি্য। আপপ্ি মপু্দর চদারাশ্ি চরিারাো ররশ্েি চরাশ্িা রম্কপ্িশ্য়াগ সংস্া ব্যবহার ররশ্েি, এরটি ব্যবহৃি গাপ্ড় 
প্রিশ্েি, বা চরাশ্িা ঋণ সংগ্রহরারীর সাশ্র চরািও সমস্যা হশ্ছে, যাই চহার িা চরি, গ্রাহর প্বষয়র প্বিাগ আপিাশ্র 
সুরপ্ষেি রাোর জি্য পরামশ্ক চদশ্ব। আপিার যপ্দ ব্যবসা প্িশ্য় সমস্যা হয়, আপপ্ি এরটি িাপ্লশ ররশ্ি পাশ্রি  
nyc.gov/consumers -এ বা 311 িম্বশ্র রল রশ্র। আপিাশ্র আপিার অপ্িবাসি প্স্প্ি জািাশ্ি হশ্ব িা িাপ্লশ 
ররার জি্য।

http://nyc.gov/consumers
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সিাতিররণ

IDNYC
IDNYC হল এরটি ID রাড্ক  যা উপলি্য সমস্ত প্িউ ইয়র্ক  শহরবাসীর জি্য যাশ্দর বয়স 10 -র চবপ্শ, িাশ্দর অপ্িবাসি  
প্স্প্ি প্িপ্ব্কশ্শশ্ষ। আশ্বদিরারীরা চদেশ্ি পাশ্রি nyc.gov/idnyc আশ্বদি ররার রিশ্য়াজিীয়িাগুপ্ল জািশ্ি এবং 
ওশ্য়বসাইের মাধ্যশ্ম সাষোশ্ির সময় প্স্র ররশ্ি বা 311 এ রল রশ্র।

IDNYC গ্হণবযাগ্য:

•  NYC এশ্জপ্সি দ্ারা যেি শহশ্রর পপ্রশ্ষবার জি্য আবশ্দি ররা হয়, যার অন্তিু্ক তি প্ববাশ্হর লাইশ্সসি, জন্ম রিি্যয়িপরে 
এবং NYC জািীয় সুশ্যাগ সুপ্বধা, িগদ সহায়িা এবং সাশ্রয়ী মশূ্ল্যর আবাসি।

•  NYPD পুপ্লশ আপ্ধরাপ্রর দ্ারা, সিাতিররশ্ণর জি্য

•  সু্ল এবং অি্যাি্য সব্কজিীি প্বপ্ল্ং-এ রিশ্বশ ররার জি্য

•  উচ্চ প্বদ্যালয় সমিুল্য পরীষো চিবার জি্য

•  প্িপ্দ্কষ্ট আপ্র্কর সংস্ায় ব্যাঙ্ক বা চরিপ্ডে ইউপ্িয়ি অ্যারাউশ্ন্ট আশ্বদি ররার জি্য

IDNYC ে্যেহার িরা দযবে পাবর:

•  লাইশ্রেপ্র রাড্ক  প্হশ্সশ্ব ব্রুরপ্লি, প্িউ ইয়র্ক  এবং কুইসি সররাপ্র পাঠাগার প্সশ্স্টমগুপ্লশ্ি। আপিার IDNYC রাড্ক  প্িশ্য় 
যাি এরজি লাইশ্রেপ্রয়াশ্ির রাশ্ে চসটি আপিার লাইশ্রেপ্র রাড্ক  বািাবার জি্য

•  সররাপ্র হাসপািাশ্ল, হাসপািাল রাড্ক  প্হশ্সশ্ব

•  35 টির চবপ্শ সাংসৃ্প্ির সংগঠশ্ি এর বেশ্রর প্বিামশূ্ল্যর সদস্যিাপশ্দর জি্য

•  ফুডবাজার সুপারমাশ্র্ক ে এবং প্বশ্িাদি, চেলাধুলার ইশ্িন্ট এবং অংশগ্রহণরারী অংশীদারীশ্দর শারীপ্রর সুস্িার 
সদস্যিাপশ্দর উপর োশ্ড়র জি্য

•  BigAppleRx, শহশ্রর আপ্ধরাপ্রর চরিসপ্রিপশি োড়া রাড্ক  রিরশ্ল্পর মাধ্যশ্ম সুপ্বধার জি্য

ো ্্ম সাটি্ম কেবিবটর জন্য অনবুরাি
চয চদশ্শ আপিার জন্ম চসই চদশ্শর NYC রিসুশ্লশ্ের সাশ্র চযাগাশ্যাগ রশ্র আপিার বার্ক সাটি্ক প্ফশ্রশ্ের রপ্প চপশ্ি 
পাশ্রি।

http://nyc.gov/idnyc
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